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1.1. Definiţie şi clasificarea 
instituţiilor publice 



 



Instituţiile publice sunt organisme prin care statul 
organizează şi îşi desfăşoară activităţile.  

 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice prezintă 
structura instituţiilor publice ce funcţionează în România: 

- Parlamentul,  

- Administraţia Prezidenţială,  

- ministerele, celelalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice,  

- alte autorităţi publice,  

- instituţiile publice autonome precum şi instituţiile din 
subordinea lor, indiferent de modul de finanţare a 
activităţii acestora.  



Instituţiile publice, cuprind: 
 
 
- autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, 
- instituţiile publice şi serviciile publice de interes 

local, cu personalitate juridică, indiferent de modul 
de finanţare a activităţii acestora.  

 



Sistemul instituţiilor publice din România acoperă 
următoarele sfere de activitate:  

- administraţia publică,  

- învăţământul,  

- cultura,  

- sănătatea,  

- protecţia mediului,  

- asistenţa şi protecţia socială,  

- activităţile de interes strategic,  

- apărarea naţională,  

- ordinea publică,  

- transporturile şi telecomunicaţiile,  

- cercetarea ştiinţifică. 
 



Instituţiile publice se pot grupa după mai multe criterii, 
astfel: 

a) după natura activităţii: 
•  instituţii de administraţie publică - sunt instituţii de 

interes central sau local care exercită puterea executivă: 
Guvernul, ministerele, primăriile, aparatul executiv din 
consiliile judeţene; 

• instituţii de specialitate cu caracter funcţional - sunt 
instituţiile din domeniile învăţământ, cercetare, juridic, 
financiar fiscal, cultural, de apărare şi ordine publică, 
sănătate; 

• instituţii deliberative - sunt instituţii care reprezintă 
puterea legislativă la nivel central şi local: Parlamentul, 
consiliile locale şi partea deliberativă a C.J. 



b) după sfera de interes: 
• instituţii de interes naţional - instituţii care desfăşoară activităţi cu 

impact la nivel naţional; 
• instituţii de interes local - instituţii care desfăşoară activităţi cu 

impact la nivel local: judeţe sau unitate administrativ-teritorială. 
 
c) după statutul juridic: 
• instituţii cu personalitate juridică, adică instituţii cu patrimoniu 

propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri 
şi cheltuieli, întreţin relaţii cu terţii, conduc contabilitate proprie. 
Conducătorii acestor instituţii au calitatea de ordonatori de credite 
bugetare. 

• instituţii fără personalitate juridică, sunt instituţii care 
funcţionează ca entităţi distincte în subordinea sau pe lângă 
instituţii cu personalitate juridică dar nu conduc contabilitate 
proprie şi nu au cont curent la trezorerie (grădiniţe, facultăţi, clinici 
universitare) iar conducătorii lor nu au calitatea de ordonatori de 
credite. 



d) după nivelul ierarhic: 

 

• instituţii ierarhic superioare, ce au competenţe 
şi drepturi sporite în desfăşurarea activităţii, în 
repartizarea şi folosirea fondurilor; 

• instituţii ierarhic inferioare, ce au acces la 
mijloace bugetare pentru nevoile lor numai prin 
intermediul instituţiilor ierarhic superioare. 



e) după regimul de finanţare: 

• instituţii finanţate integral din bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, 
bugetele fondurilor speciale, după caz; 

• instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor 
speciale; 

• instituţii finanţate integral din venituri proprii.  



1.2 Ordonatorii de credite 



Definiţie: conducătorii instituţiilor publice care au 
competenţe şi responsabilităţi în elaborarea şi 
executarea bugetului şi a modului de gestionare a 
patrimoniului instituţiei.  

 

În funcţie de competenţele pe care le au în 
repartizarea şi utilizarea creditelor, ordonatorii de 
credite pot fi: 

- principali,  

- secundari sau  

- terţiari. 



• Ordonatorii principali de credite ai bugetului de 
stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale 
sunt: 

- miniştrii şi conducătorii organelor centrale care 
sunt ordonatori principali ai bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale sau bugetelor 
fondurilor speciale; 

- preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general 
al capitalei, primarii sectoarelor municipiului 
Bucureşti, şi primarii municipiilor, oraşelor, 
comunelor, care sunt ordonatori principali de 
credite pentru bugetele locale. 



Ordonatorii principali de credite repartizează 
creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu 
şi pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic 
inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori 
secundari sau terţiari de credite, după caz, în raport 
cu sarcinile acestora, potrivit legii.  

 
Ordonatorii principali de credite pot delega această 

calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali 
sau altor persoane împuternicite în acest scop.  

 
Prin actul de delegare ordonatorii principali de 

credite vor preciza limitele şi condiţiile delegării. 



 În cazurile prevăzute de legi speciale 
ordonatorii principali de credite sunt secretarii 
generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.  

 

 Conducătorii instituţiilor publice cu 
personalitate juridică din subordinea ordonatorilor 
principali de credite sunt ordonatori secundari sau 
terţiari de credite, după caz. 



 Ordonatorii secundari de credite sunt 
conducătorii instituţiilor publice cu personalitate 
juridică din subordinea ordonatorilor principali de 
credite, finanţaţi din bugetul de stat, bugetele locale, 
din bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi din 
bugetele fondurilor speciale, care au în subordine alte 
instituţii cu personalitate juridică pentru care 
repartizează credite bugetare, ai căror conducători 
sunt ordonatori de credite terţiari. 
 
 Ei aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele 
proprii şi a celor din bugetele fondurilor speciale. 



Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele 
bugetare ce le-au fost repartizate pentru nevoile 
proprii ale unităţii pe care o conduc adică pentru 
realizarea sarcinilor instituţiilor, potrivit 
prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile 
stabilite prin dispoziţiile legale.  

 
Nu au în subordine alte instituţii publice cu 

personalitate juridică. 



Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi 
utiliza creditele bugetare numai în limita 
prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru 
cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor 
publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor 
legale. 



Ordonatorii de credite au următoarele responsabilităţi: 

 

• angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
repartizate şi aprobate; 

• realizarea veniturilor; 

• angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 

• integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc; 

• organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor 
financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; 

• organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a 
programului de lucrări de investiţii publice; 

• organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; 

• organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; 

• organizarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi a activităţii de audit 
intern; 

• organizarea inventarierii anuale a patrimoniului instituţiilor publice. 



1.3. Funcţia financiar-contabilă 
la nivelul instituţiilor publice 



 În cadrul instituţiilor publice, contabilitatea este 
organizată la nivelul unui compartiment distinct, condus de 
către directorul economic, contabilul şef sau altă persoană 
împuternicită să îndeplinească această funcţie.  

 

 Dacă la nivelul instituţiei contabilitatea nu este 
organizată în compartimente sau nu există personal încadrat 
cu contract individual de muncă, pentru conducerea 
contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale 
şi anuale se pot încheia contracte de prestări servicii fie cu 
societăţi comerciale de expertiză contabilă fie cu persoane 
fizice autorizate, conform legii.  



 

 

 Răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţii îi revine ordonatorului de credite sau 
altei persoane ce are obligaţia de a gestiona 
respectiva instituţie.  



Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii 
ordonatorilor de credite cu privire la: 

 
- execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli,  
- rezultatul execuţiei bugetare,  
- patrimoniul aflat în administrare,  
- rezultatul patrimonial (economic),  
- costul programelor aprobate prin buget, dar şi  
- informaţii necesare pentru întocmirea contului general 

anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
fondurilor speciale.  

 



 Contabilitatea, ca activitate specializată în 
măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi 
controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea 
instituţiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea 
cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi 
păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia 
financiară, performanţa financiară şi fluxurile de 
trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, 
cât şi pentru utilizatorii externi: Guvernul, 
Parlamentul, creditorii, clienţii, dar şi alţi utilizatori 
(organismele financiare internaţionale). 



Contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă 
naţională.  

 

Contabilitatea operaţiunilor în valută se ţine atât în 
moneda naţională, cât şi în valută. 

 

 Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută 
se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, 
comunicat de Banca Naţională a României.  



La data întocmirii situaţiilor financiare, elementele 
monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte 
elemente asimilate, creanţe şi datorii) se 
reevaluează la cursul comunicat de Banca 
Naţională a României valabil pentru ultima zi a 
perioadei de raportare. 



Dacă instituţia beneficiază de contribuţii financiare 
nerambursabile ale Comunităţii Europene, operaţiunile 
privind primirea şi utilizarea acestor fonduri se înregistrează 
în lei şi în euro, la cursul INFO-euro. 

 

 Cursul INFO-euro reprezintă rata de schimb între euro şi 
moneda naţională şi este comunicat de Banca Centrala 
Europeană.  

 

Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a 
operaţiunilor din luna curentă (n) este cel din penultima zi 
lucrătoare a lunii precedente (n-1).  

 

 



Acest curs va fi utilizat de către toate instituţiile 
publice care efectuează operaţiuni finanţate din 
fonduri comunitare PHARE, ISPA, etc., 
respectiv:  

- Agenţii şi/sau Autorităţi de Implementare, 

-  instituţiile publice - beneficiari finali - ai 
fondurilor respective sub diverse forme: 
disponibilităţi, bunuri, servicii. 



• Elementele monetare exprimate în euro: 
disponibilităţi şi depozite bancare, creanţe şi 
datorii, se reevaluează cel puţin, la întocmirea 
situaţiilor financiare, la cursul INFO-euro 
comunicat de Banca Centrală Europeană în 
penultima zi lucrătoare a lunii în care se 
întocmesc situaţiile financiare. 

 

• Pentru reflectarea operaţiilor economico-
financiare în contabilitatea instituţiilor publice 
este necesară justificarea fiecărei operaţii printr-
un document justificativ. 



1.4. Documente, registre şi 
forme de contabilitate 



 Orice operaţie economică sau financiară 
efectuată de instituţiile publice trebuie consemnată, 
în momentul efectuării ei, într-un document ce va 
sta la baza înregistrării acesteia în contabilitate.  
 
 Documentele justificative sunt acte scrise, 
întocmite la momentul efectuării operaţiei 
economico-financiare şi atestă realizarea şi 
reflectarea operaţiei în contabilitate. 



 

 

 Documentele justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate angajează 
răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat 
şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat 
în contabilitate, după caz. 



Documentele justificative trebuie să cuprindă, următoarele elemente 
principale: 

• denumirea documentului; 
• denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul; 
• numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
• menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii 

economico-financiare (când este cazul); 
• conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este 

necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; 
• datele cantitative şi valorice aferente oper. economico-financiare 

efectuate; 
• numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care 

răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale 
persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale 
persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective; 

• alte elemente menite să asigure consemnarea completă a 
operaţiunilor efectuate. 



 După verificarea şi prelucrarea documentelor 
justificative, operaţiunile economico-financiare se 
contează şi înregistrează în fişele de cont pentru 
operaţiuni diverse.  
 
 Fişele de cont - ca documente contabile se 
deschid pentru fiecare element patrimonial în parte 
în funcţie de particularităţile acestora, în 
contabilitatea analitică şi, în funcţie de trăsăturile 
lor comune, în contabilitatea sintetică.  
 
 Alături de fişele de cont, în contabilitate de 
utilizează obligatoriu registrele de contabilitate.  



Acestea furnizează informaţii legate de înregistrarea 
operaţiilor economico-financiare în conturi, cele 
mai uzitate fiind: 

  
- registrul-jurnal,  

- registrul-inventar şi  

- cartea mare.  



Registrul-jurnal este document contabil 
obligatoriu cu ajutorul căruia se înregistrează 
cronologic şi sistematic operaţiile economico-
financiare în funcţie de data documentelor 
justificative ce au stat la baza efectuării acestora.  

 
Se poate întocmi zilnic sau lunar şi se întâlneşte 

sub două forme:  
registru jurnal general şi registre-jurnal auxiliare.  



Registrul-inventar - ca document contabil 
obligatoriu stă la baza inventarierii generale a 
patrimoniului instituţiei publice.  

 
Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea 

instituţiei, cel puţin o dată pe an pe parcursul 
funcţionării instituţiei, cu ocazia fuziunii, 
divizării sau încetării activităţii, precum şi în alte 
situaţii prevăzute de lege pe baza de inventar 
faptic.  



 În acest registru se înscriu, într-o formă 
recapitulativă, elementele inventariate după natura 
lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica 
conţinutul fiecărui post al bilanţului. 

  

 Registrul-inventar se completează pe baza 
inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de 
pasiv.  

 



 Elementele de activ şi de pasiv înscrise în 
registrul-inventar au la bază listele de inventariere 
sau alte documente care justifică conţinutul 
acestora.  
 
 
 În cazul în care inventarierea are loc pe 
parcursul anului, în registrul-inventar se 
înregistrează soldurile existente la data 
inventarierii, la care se adaugă rulajele intrărilor şi 
se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii pană 
la data încheierii exerciţiului.  
 



 Registrul cartea mare este un document 
contabil care se deschide pentru fiecare cont în parte 
şi care preia lunar înregistrările contabile din 
registrul-jurnal pe conturi corespondente.  
 
 Cu ajutorul acestui registru se stabileşte 
situaţia fiecărui cont, adică soldul iniţial, rulajele 
debitoare şi creditoare şi soldul final.  
 
 Acest registru stă la baza întocmirii balanţei de 
verificare. 



 Forma de contabilitate se referă la modul de 
prelucrare a datelor, astfel încât să se asigure o 
informare cât mai reală şi completă a utilizatorilor, 
cu resurse materiale şi financiare cât mai reduse.  
 
 În instituţiile publice este indicat a se utiliza 
forma de înregistrare „maestru-şah" ce are ca 
trăsătură principală dezvoltarea pe conturi 
corespondente debitoare şi creditoare pentru fiecare 
cont.  



În cadrul formei de înregistrare "maestru-şah", 
principalele registre şi formulare care se 
utilizează sunt cele anterior amintite, şi anume:  

- registrul-jurnal,  

- registrul-inventar,  

- cartea-mare şi  

- balanţa de verificare.  



Circuitul de prelucrare a datelor contabile în cadrul 
acestei forme constă în parcurgerea mai multor 
etape, astfel: 

  
- documentele justificative, după ce sunt verificate 

şi prelucrate, se contează şi se înregistrează în 
notele de contabilitate (registru jurnal),  

 
- după care se înregistrează în fişele de cont pentru 

operaţiuni diverse sau pentru sau pentru valori 
materiale (în funcţie de specificul elementului 
înregistrat), pentru evidenţa analitică şi în fişele 
sintetice şah, pentru evidenţa sintetică.  



 
- Lunar se întocmesc balanţe de verificare analitice 

pentru conturile dezvoltate în analitic în funcţie 
de particularităţile şi necesităţile de informare ale 
instituţiei şi  
 

- balanţa de verificare sintetică, pe baza datelor din 
conturi aflate în fişele sintetice şah. 



1.5. Principii şi politici 
contabile. Tratamente contabile 

 
 



Pentru organizarea corectă a contabilităţii la nivelul 
instituţiilor publice şi pentru evaluarea corectă a 
posturilor cuprinse în situaţiile financiare se va 
ţine seama de următoarele principii contabile: 



-principiul continuităţii activităţii - presupune că 
instituţia publică îşi continuă în mod normal 
funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau 
reducere semnificativă a activităţii.  

 

 Dacă ordonatorii de credite au luat cunoştinţă 
de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite 
evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia 
de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie 
prezentate în notele explicative; 



principiul permanenţei metodelor - presupune 
utilizarea aceloraşi reguli sau norme privind 
evaluarea pe tot parcursul desfăşurării activităţii, 
astfel încât să se asigure comparabilitatea în timp 
a informaţiilor contabile; 



• principiul prudenţei - admite că evaluarea 
elementelor patrimoniale trebuie făcută pe o 
bază prudentă şi în special: 

 

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

- trebuie să se ţină cont de toate deprecierile; 



principiul contabilităţii pe bază de angajamente - se referă 
la faptul că tranzacţiile şi alte evenimente sunt 
recunoscute în contabilitate atunci când acestea se 
produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de 
numerar este încasat sau plătit.  

 
Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu 

oferă informaţii nu numai despre tranzacţiile şi 
evenimentele trecute care au determinat încasări şi plăţi 
dar şi despre resursele viitoare, respectiv obligaţiile de 
plată viitoare.  

 
Acest principiu se bazează pe independenţa exerciţiului 

potrivit căruia toate veniturile şi toate cheltuielile se 
raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine 
seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţii 
cheltuielilor; 



principiul evaluării separate a elementelor de activ 
şi de datorii - presupune că fiecare poziţie din 
bilanţ este evaluată separat, pentru a stabili 
valoarea individuală a fiecărui element de activ şi 
de pasiv, 



principiul intangibilităţii - se referă la faptul că 
bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu 
financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de 
închidere al exerciţiului financiar precedent (dacă 
ulterior datei depunerii situaţiilor financiare s-au 
identificat erori de reflectare a elementelor 
patrimoniale, corecţiile se realizează în exerciţiul 
următor, fără să se afecteze datele din bilanţul de 
închidere); 



- principiul necompensării - presupune că orice 
compensare între elementele de activ şi de datorii 
sau între elementele de venituri şi cheltuieli este 
interzisă, cu excepţia compensărilor între active şi 
datorii permise de reglementările legale; 



- principiul comparabilităţii informaţiilor - 
consideră că elementele prezentate în situaţiile 
financiare se impun a fi întocmite în baza 
aceloraşi metode de evaluare, astfel încât să se 
asigure comparabilitatea în timp a informaţiilor; 



principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) - 
consideră că 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 au 
funcţii similare trebuie însumate şi prezentate 
într-o poziţie globală.  

 

Un element patrimonial este considerat semnificativ 
dacă omiterea sa ar influenţa în mod vădit decizia 
utilizatorilor situaţiilor financiare; 



principiul prevalenţei economicului asupra 
juridicului (realităţii asupra aparenţei) - 
consideră că informaţiile contabile prezentate în 
situaţiile financiare trebuie să fie credibile, să 
respecte realitatea economică a evenimentelor sau 
tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică. 



Abaterile de la principiile generale prezentate mai 
sus pot fi efectuate în cazuri excepţionale.  

 

Astfel de abateri trebuie prezentate în notele 
explicative, precum şi motivele care le-au 
determinat, împreună cu o evaluare a efectului 
acestora asupra valorii activelor, datoriilor, poziţiei 
financiare şi a rezultatului patrimonial. 



Politicile contabile se referă la stabilirea unui set 
de proceduri de către conducerea fiecărei instituţii 
publice pentru toate operaţiunile derulate, pornind 
de la întocmirea documentelor justificative până la 
întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi 
anuale.  



 Procedurile trebuie elaborate de către 
specialişti în domeniul economic şi tehnic, 
cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai 
strategiei adoptate de instituţie.  
 
 În elaborarea politicilor contabile trebuie să se 
ţină seama, în primul rând, de conceptele de bază ale 
contabilităţii, precum contabilitatea de angajamente 
şi celelalte principii ale contabilităţii. 
 



Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să 
se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare, a 
unor informaţii care trebuie să fie: 

• relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea 
deciziilor economice; şi 

• credibile în sensul că: 

-reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia 

financiară a instituţiei publice; 

-sunt neutre; 

-sunt prudente; 

-sunt complete sub toate aspectele semnificative. 



Pentru ca informaţiile cuprinse în situaţiile 
financiare să fie comparabile în timp, 
modificările de politici contabile nu sunt 
permise, decât în cazul în care acestea sunt cerute 
de lege, sau modificarea acestora ar aduce 
informaţii mai relevante şi credibile referitoare la 
operaţiunile instituţiei publice.  

 

Modificarea politicilor contabile se menţionează în 
notele explicative. 



Tratamentele contabile se referă la modul în care 
sunt evaluate elementele de activ şi de pasiv în 
diverse momente ale existenţei lor în cadrul 
patrimoniului instituţiei, precum şi modul în care 
se prezintă acestea în cadrul situaţiilor financiare.  

 

Elementele patrimoniale se evaluează în 
următoarele momente: la intrarea în instituţia 
publică; la inventariere; la data întocmirii 
bilanţului; la ieşirea din patrimoniu  

 

 



a) Evaluarea la data intrării in instituţia publică 

 

La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează 
si se înregistrează in contabilitate la valoarea de 
intrare, denumită valoare contabilă, care se 
stabileşte: 

• la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu 
titlu oneros; 

• la cost de producţie - pentru bunurile produse în 
instituţie; 

• la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu 
gratuit.  



Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: preţul de 
cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu 
excepţia acelora pe care instituţia publică le 
poate recupera de la autorităţile fiscale), 
cheltuielile de transport, manipulare şi alte 
cheltuieli care pot fi atribuibile direct punerii în 
funcţiune a bunurilor sau pentru intrarea acestora 
în patrimoniu.  

 
Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac 

parte din costul de achiziţie. 



Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie 
al materiilor prime şi materialelor consumabile, 
cheltuielile cu manopera şi cota de cheltuieli indirecte ce 
trebuie repartizate asupra valorii bunului.  

 

Nu sunt incluse în costul de producţie costurile generale de 
administraţie, costurile de depozitare, costurile peste 
limitele admise de consum, precum şi costurile de 
desfacere, acestea fiind recunoscute drept cheltuieli ale 
perioadei în care au survenit. 

 

 De asemenea, nu intră în costul de producţie pierderile de 
materiale, manopera sau alte costuri de producţie 
înregistrate peste limitele normale admise. 



Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru 
care un activ ar putea fi schimbat de bună voie 
între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în 
cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat 
obiectiv. 



b) Evaluarea cu ocazia inventarierii presupune evaluarea 
tuturor elementelor patrimoniale în momentul 
inventarierii generale a patrimoniului, cu ocazia 
efectuării lucrărilor de închidere.  

Evaluarea elementelor de activ şi pasiv cu ocazia 
inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui 
element, denumită valoare de inventar, stabilită în 
funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul 
pieţei, conform normelor emise în acest scop de 
Ministerul Finanţelor Publice.  

 

Pentru creanţele şi datoriile instituţiei, valoarea de inventar 
este egală cu valoarea posibil de încasat, respectiv de 
plată. 



c) Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar 

 

La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi 
de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă 
în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, 
pusă de acord cu rezultatele inventarierii.  

 

În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea 
stabilită pe baza inventarierii, respectiv valoarea de 
inventar.  

 

În acest caz, se vor avea în vedere printre altele: 



- pentru elementele de activ, diferenţele constatate în 
minus între valoarea de inventar şi valoarea 
contabilă netă a elementelor de activ se 
înregistrează în contabilitate pe seama unei ajustări 
pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci 
când deprecierea este reversibilă, aceste elemente 
menţinându-se, la valoarea lor de intrare. 

 

• Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de 
intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru 
depreciere sau pierdere de valoare, cumulate. 



- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, 
diferenţele constatate în plus între valoarea de 
inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în 
contabilitate, pe seama elementelor 
corespunzătoare de datorii. 



La fiecare dată a bilanţului: 

 

- elementele monetare exprimate în valută 
(disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum 
sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi 
datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate 
utilizând cursul de schimb comunicat de Banca 
Naţională a României, valabil la data încheierii 
exerciţiului financiar. 



• pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror 
decontare se face în funcţie de cursul unei valute, 
eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care 
rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri 
sau cheltuieli financiare. 

 

• elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi 
înregistrate la costul istoric (active fixe, stocuri) trebuie 
raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării 
tranzacţiei. 

Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti, 
şi activele/ datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau 
determinabile  



d) Evaluarea la data ieşirii din instituţia publică 

 

La data ieşirii din instituţie sau la darea în consum, 
bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la 
valoarea lor de intrare. 

 

Pentru elementele de natura activelor necurente 
corporale se admite, ulterior recunoaşterii 
utilizarea unui tratament alternativ — 
reevaluarea. 



Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justă 
de la data bilanţului.  

 

Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, 
de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare, membrii 
ai unui organism profesional in domeniu.  

 

În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, 
valoarea unui activ fix corporal este determinată pe baza 
reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din 
reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de 
achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori 
atribuite înainte acelui activ.  



Contabilitatea publica trebuie sa ofere informatii privind: 

 

� Patrimoniul aflat in administrarea institutiilor  publice 

� Executia bugetului de venituri si cheltuieli 

� Rezultatul executiei bugetare 

� Rezultatul patrimonial (economic) 

� Costul programelor aprobate. 

 

 



CAPITOLUL 2
Procesul de bugetare

2.1. Definiţii şi funcţii ale
bugetelor la nivel internaţional



Planificarea reprezintă operaţiunea de descriere a
viitorului dorit de o entitate pentru sine, precum şi
a metodelor efective de a îndeplini cele propuse,
între planificarea pe termen scurt (bugetarea) şi
planificarea pe termen lung, cunoscută şi ca
planificare strategică, există o distincţie clară.



• Cum se deosebeşte planificarea pe termen lung de
celelalte tipuri de planificări? Sizer (1989)
defineşte planificarea strategică drept procesul
sistematic şi formalizat cu scopul declarat de a
direcţiona şi controla viitoarele operaţiuni către
obiectivele urmărite pentru perioade mai mari de
un an.

• Pe de altă parte, planificarea pe termen scurt sau
bugetarea trebuie să accepte condiţiile prezente,
precum şi resursele fizice, umane şi financiare
disponibile la momentul respectiv. Acestea sunt
determinate, în mare măsură, de calitatea
eforturilor de planificare pe termen lung.



Intr-o prezentare succintă, funcţiile bugetelor ar
putea fi rezumate astfel:

1. planificarea operaţiunilor anuale;
2. coordonarea activităţilor diferitelor părţi ale

entităţii şi asigurarea armoniei între părţi;
3. comunicarea planurilor către conducerea

centrelor de responsabilitate;
4. motivarea conducerii pentru a fi atinse

obiectivele entităţii;
5. controlul activităţilor;
6. evaluarea performanţei conducerii



2.2. Procesul de bugetare în
instituţiile publice din România

2.2.1. Definiţii 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 funcţie de
sistemul de finanţare al instituţiilor publice.

Legea care stabileşte principiile, cadrul general şi
procedurile privind formarea, administrarea,
angajarea şi utilizarea fondurilor publice şi care
stabileşte responsabilităţile instituţiilor publice
implicate în procesul bugetar este Legea nr.
500/11.06.2002 privind finanţele 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 instituţiilor publice autonome;



■ bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după
caz;

■ bugetele instituţiilor publice finanţate 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
instituţiilor publice autonome, bugetele
creditelor externe contractate sau garantate de
stat, bugetul trezoreriei statului şi bugetele
instituţiilor 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 instituţiilor publice autonome se aprobă
de către organele abilitate în acest sens de legi
speciale;

■ bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din
bugetele de la primul alineat sunt aprobate prin
lege ca anexe ale bugetelor ordonatorilor principali
de credit;



■ bugetele instituţiilor publice finanţate integral din
bugetele arătate în primul alineat sunt aprobate de
organul ierarhic superior al acestora;

■ bugetele instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii se aprobă de către organul de
conducere al instituţiei publice şi cu acordul
ordonatorului de credite ierarhic superior;

■ bugetul trezoreriei statului se aprobă prin hotărâre
de Guvern.



2.2.2. Principiile bugetare



• În baza articolului 137 din Constituţia
României, Legea finanţelor publice nr.
500/2002 stabileşte în secţiunea I, la art. 8-13
principiile ce stau la baza elaborării şi execuţiei
bugetului de stat, a bugetului asigurărilor
sociale de stat, a bugetelor locale şi a bugetelor
fondurilor speciale, după cum urmează:

■ principiul universalităţii
■ principiul publicităţii
■ principiul unităţii
■ principiul anualităţii
■ principiul specializării bugetare
■ principiul unităţii monetare



Principiul universalităţii 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, excepţie făcând
sponsorizările şi donaţiile care au stabilite
destinaţii distincte.



Principiul publicităţii 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 execuţie sunt
deschise dezbaterilor publice, cu prilejul
aprobării acestora.

De asemenea, actele normative de aprobare a
bugetelor şi conturilor anuale de execuţie a
acestora sunt publicate în Monitorul Oficial,
partea I.



• Principiul unităţii 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 reţinute şi utilizate în sistem
extrabugetar, se introduc în bugetul de stat, urmând
regulile şi principiile acestui buget, cu excepţia:

■ veniturilor proprii şi subvenţiilor acordate de la bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, după caz;

■ veniturilor proprii ale instituţiilor publice;
■ veniturilor obţinute din activităţi autofinanţate;
■ veniturilor utilizate pentru constituirea fondurilor de

stimularea personalului;



Principiul anualităţii 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
exerciţiului bugetar. Astfel, toate operaţiile de
încasări şi plăţi efectuate pe parcursul unui an
bugetar în contul unui buget, aparţin exerciţiului
corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.



Principiul specializării bugetare se referă la faptul
că toate veniturile şi cheltuielile se înscriu şi se
aprobă în buget pe surse de provenienţă, respectiv
pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor
economică şi pe destinaţii, potrivit clasificaţiei
bugetare.



Principiul unităţii monetare se referă la faptul că
toate operaţiile bugetare sunt exprimate în
moneda naţională.



2.2.3. Elaborarea bugetelor



• Legile bugetare anuale cuprind:
■ cheltuieli bugetare, care cuprind credite bugetare

determinate de autorizările conţinute în legi
specifice, în structura lor funcţională şi economică;

■ deficitul sau excedentul bugetar, după caz;
■ reglementări specifice exerciţiului 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 Finanţelor 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 finanţare, ale

memorandumurilor de înţelegere şi a altor acorduri
internaţionale cu organismele şi instituţiile financiare
internaţionale, semnate şi/sau ratificate;

■ politicilor şi strategiilor sectoriale, ale priorităţilor
stabilite în formularele propunerilor de 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 finanţării unor
acţiuni;

■ propunerilor de sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, precum şi
transferurilor consolidabile pentru
administraţiile publice locale;

■ posibilităţilor de finanţare a deficitului bugetar.



• Bugetele sunt structurate pe cheltuieli şi
venituri, grupate pe baza clasificaţiei bugetare.

• Astfel, veniturile sunt structurate pe capitole şi
subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole,
subcapitole, titluri, articole şi alineate.

• Veniturile constituite la nivelul bugetului de
stat şi al celor locale sunt utilizate pentru
finanţarea a două categorii de unităţi:



■ regii autonome sau societăţi comerciale, prin
subvenţiile acordate prin legea anuală a bugetului de
stat, care au o destinaţie precisă şi limitată şi care
sunt acordate sub două forme, şi anume, prin
alocaţii pentru investiţii destinate retehnologizării şi
dezvoltării acestora (se referă de obicei la investiţii
de interes naţional) sau combaterii poluării şi prin
subvenţiile de exploatare, care sunt destinate de
obicei asigurării protecţiei sociale a populaţiei, aşa
cum sunt subvenţiile 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 forţă de muncă;



■ instituţii publice care primesc fonduri
bugetare sub forma creditelor bugetare
nerambursabile, destinate acoperirii
cheltuielilor proprii ale acestora.

• Cheltuielile prevăzute în articole şi alineate
au destinaţie precisă şi limitată.



Pentru aceasta, numărul de salariaţi, permanenţi
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
intervenţie.



Fondul de rezervă bugetară este la dispoziţia
Guvernului şi se repartizează unor ordonatori
principali de credite ai bugetului de stat şi
bugetelor locale, pe bază de hotărâri de Guvern,
pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în exerciţiul 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
investiţii finanţate parţial din împrumuturi
externe.



Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se
repartizează ordonatorilor principali, în aceleaşi
condiţii ca şi fondul de mai sus, pentru finanţarea
unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor
calamităţilor naturale şi sprijinirii persoanelor fizice
sinistrate.

Acest fond poate fi majorat de Guvern din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie
de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.



• Metodologia elaborării 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
Finanţelor Publice, până la data de 31 martie anul
curent şi aceşti indicatori vor fi actualizaţi pe
parcursul desfăşurării procesului bugetar.



II. Până la data de 1 mai, Ministerul Finanţelor 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, finanţe şi bănci
ale Parlamentului asupra principalelor orientări ale politicilor
sale macroeconomice şi ale finanţelor publice.



III. Până la data de 1 iunie a fiecărui an, Ministerul
Finanţelor 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
Finanţelor 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
Finanţelor 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,
însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.

De asemenea, Camera Deputaţilor şi Senatul, cu
consultarea Guvernului, îşi aprobă bugetele
proprii şi le înaintează Guvernului în vederea
includerii acestora în bugetul de stat.



Autorităţile administraţiei 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
Finanţelor Publice, se vor depune la acest
minister până la data de 1 august a fiecărui an.



V. Ministerul Finanţelor 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 însoţit de un raport
privind situaţia 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 investiţiilor
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 părţi, capitole, subcapitole, riduri,
articole şi alineate şi pe ordonatori principali de
credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele
pentru acţiuni multianuale.

Estimările pentru următorii 3 ani privind necesarul
de finanţare pe termen mediu nu fac obiectul
autorizării pentru anii bugetari respectivi, aceştia
fiind doar cu titlu de informaţii.



VII. In cazul neadoptării bugetului de către
Parlament cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea
exerciţiului bugetar, Guvernul va îndeplini
sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent,
limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi 1/12
din prevederile anului precedent.

Instituţiile publice şi acţiunile noi, aprobate în anul
curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a
anului bugetar următor, vor fi finanţate 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
Finanţelor Publice remite ordonatorilor
principali de credite metodologia de
elaborare a bugetelor.

Metodologia este transmisă sub forma unor
precizări metodologice.



• In continuare vom prezenta cu titlu de exemplu, o
serie de precizări metodologice emise de
Ministerul Finanţelor Publice privind elaborarea
propunerilor de buget de către ordonatorii
principali de credite, pentru proiectele bugetului de
stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale
de stat şi bugetelor fondurilor speciale,
presupunându-se ca an de referinţă 2006 şi
urmărindu-se şi estimările pentru anii 2007-2009.

• Un astfel de document este structurat după cum
urmează:



2.2.4. Execuţia bugetară



• Execuţia bugetară este definită ca fiind
activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de
efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin
buget.

Încheierea execuţiei bugetare se bazează pe
următoarele principii:



■ orice venit neîncasat şi orice cheltuială
angajată, lichidată şi ordonanţată, 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;



■ disponibilităţile din fondurile externe
nerambursabile şi cele din fondurile publice
destinate cofinanţării contribuţiei financiare a UE,
rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile
structurilor de implementare, se reportează în anul
următor; aceste fonduri se utilizează în condiţiile
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 subvenţii din bugetul de
stat, sub forma transferurilor consolidate,
excedentele rezultate din execuţia acestora
se regularizează la sfârşitul exerciţiului
bugetar cu bugetul de stat, în limita
subvenţiilor primite;



■ prevederile legilor anuale şi a celor de rectificare
acţionează numai pentru anul bugetar respectiv
pentru care acestea au fost elaborate.

În procesul execuţiei bugetare, cheltuielile bugetare
parcurg următoarele faze: angajament, lichidare,
ordonanţare, plată.



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
exerciţiului bugetar, astfel încât să existe
certitudinea că bunurile şi serviciile care fac
obiectul angajamentului vor fi livrate, respectiv
prestate, şi se vor plăti în exerciţiul bugetar
respectiv.

Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice
îmbracă două forme de angajamente:



a) Angajamentul legal, care este definit de
Legea finanţelor publice ca fiind „fază a
procesului execuţiei bugetare prezentând
orice act juridic din care rezultă sau ar
putea rezulta o obligaţie 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
destinaţii, 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
operaţiuni noi care urmează a se efectua;

■ angajamente bugetare globale, care reprezintă
angajamente bugetare aferente angajamentelor
legale provizorii, referitoare la cheltuielile curente
de funcţionare, de natură administrativă, cum ar fi:

• cheltuieli de deplasare;
• cheltuieli de protocol;



• cheltuieli de întreţinere 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 exerciţiului 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
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 care atestă operaţiile respective”.

Faza de lichidare a cheltuielilor presupune de fapt
verificarea tuturor documentelor justificative prin
care s-a angajat o cheltuială şi care trebuie să
poarte viza „Bun de plată”.



III. Ordonanţarea cheltuielilor este faza în care se
confirmă existenţa creanţelor şi datoriilor şi
verificarea acestora, moment în care se poate
realiza plata, în această fază ordonatorul de credite
emite „Ordonanţarea de plată” pentru efectuarea
plăţii.

IV. Plata cheltuielilor este faza finală a execuţiei
bugetare, prin care instituţia publică face plata
efectivă a obligaţiilor faţă de terţi-creditori.
Instrumentele de plată utilizate sunt cecul de
numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria
statului (OPHT).



Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării
persoanelor ce au calitatea de ordonator de
credite de persoanele ce au calitatea de contabil.

Operaţiunile specifice fazelor de angajare, lichidare
şi ordonanţare sunt de competenţa ordonatorului
de credite şi se efectuează pe baza avizelor
compartimentelor de specialitate ale instituţiei
publice.

Plata cheltuielilor este asigurată de şeful
compartimentului financiar-contabil, în limita
fondurilor disponibile.



• Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite de
documentele justificative, care trebuie să certifice
exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor şi
executarea serviciilor etc. conform
angajamentelor legale încheiate.

• Aceste instrumente de plată trebuie semnate de
contabil şi de şeful compartimentului financiar-
contabil.

• Plăţile se fac numai în limita creditelor bugetare
şi numai pe baza documentelor justificative,
întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale.



Legea finanţelor publice stipulează că se pot face
plăţi în avans, de până la 30% din fondurile
publice, dar numai în condiţiile existenţei unei
hotărâri de Guvern.

În cazul în care sumele plătite în avans nu se
justifică, acestea se vor recupera de către
instituţiile publice şi se vor restitui bugetului din
care au fost avansate, cu majorările de întârziere
existente pentru veniturile bugetare recalculate
de la perioada de la care s- au acordat, până la
perioada când s-au recuperat.



2.2.5. Contul general anual de
execuţie



Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general
anual de execuţie a bugetului de stat şi a bugetului
asigurărilor sociale, care au ca anexe conturile anuale de
execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele
ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la
acestea, pe care le prezintă Guvernului.

Contul general anual de execuţie se întocmeşte pe baza
situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali
de credite, a conturilor privind execuţia de casă a
bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat
şi a bugetelor fondurilor speciale.



• Execuţia de casă a bugetului de stat este un
complex de operaţiuni 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 execuţie a bugetelor fondurilor speciale
se întocmesc în structura bugetelor aprobate şi au
ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor
ordonatorilor principali de credite, inclusiv
anexele acestora.



Guvernul analizează şi prezintă spre aprobare
contul general de execuţie a bugetului de
stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat
şi celelalte conturi anuale de execuţie,
Parlamentului, până la data de 1 iulie a
anului următor celui de execuţie, conturi
care se aprobă prin lege după verificarea
acestora de către Curtea de Conturi.



• Conturile anuale de execuţie a bugetului
au următoarea structură:

■ la venituri: prevederi bugetare anuale,
prevederi bugetare definitive, încasări
realizate;

■ la cheltuieli: credite bugetare iniţiale,
credite bugetare definitive, plăţi efectuate.



• Pe lângă conturile anuale de execuţie a
bugetelor, M.F.P. întocmeşte anual contul
general al datoriei publice a statului. Acesta va
fi anexat contului general anual de execuţie a
bugetului de stat. Contul general al datoriei
publice a statului cuprinde:

■ conturile datoriei publice interne;
■ contul datoriei publice externe directe a

statului;
■ situaţia garanţiilor guvernamentale pentru

credite interne şi externe primite de către alte
persoane juridice.



În conturile generale anuale de execuţie şi în
conturile de execuţie 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
diferenţă între veniturile încasate şi plăţile
efectuate până la încheierea exerciţiului bugetar.

In cazul existenţei excedentului definitiv al
bugetului, după închiderea exerciţiului bugetar se
vor diminua deficitele din anii precedenţi şi
datoria publică, în cazul bugetului de stat.



• Fiecare instituţie publică întocmeşte contul de
execuţie bugetară, care însoţeşte situaţiile
financiare.

Acesta cuprinde:
a) informaţii privind veniturile:
- prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare

definitive
- drepturi constatate
- încasări realizate
- drepturi constatate de încasat



b) informaţii privind cheltuielile:
- credite bugetare iniţiale, credite bugetare

definitive
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- plăţi efectuate
- angajamente legale de plătit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri)
c) informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare

(încasări realizate minus plăţi efectuate).



2.2.6. Execuţia de casă a
bugetului



• Execuţia de casă bugetelor ce compun sistemul bugetar
se realizează prin trezoreria statului pe baza normelor
metodologice emise de M.F.P., care asigură:

■ încasarea veniturilor bugetare;
■ efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale

instituţiilor publice, în limita creditelor bugetare şi a
destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale;

■ efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind
datoria publică internă şi externă rezultată din
împrumuturi contractate direct sau garantate de stat,
inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenţă
şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor
costuri aferente.



• Trezoreria statului efectuează următoarele
operaţiuni:

■ păstrează disponibilităţile reprezentând fonduri
externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a
acestora, pe care le utilizează potrivit bugetelor
aprobate sau conform hotărârilor de Guvern;

■ efectuează plasamente financiare din
disponibilităţile aflate în contul general al
trezoreriei statului prin B.N.R.;

■ alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.



2.2.7. Execuţia de casă a
bugetelor instituţiilor publice



Instituţiile publice, indiferent de sistemul de
finanţare şi de subordonare, efectuează
operaţiunile de încasări şi plăţi numai prin
unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în raza
cărora îşi au sediul şi la care au deschise
conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilităţi.

Acestea transmit bugetul aprobat unităţilor
teritoriale ale trezoreriei statului.



2.3. Procesul de bugetare într-o
organizaţie non-profit



Procesul de bugetare într-o organizaţie non-profit
începe, în mod normal, cu calcularea de către
conducerea diferitelor sectoare a costurilor estimate
pentru menţinerea activităţilor curente.

Apoi, la acestea se adaugă costurile serviciilor
suplimentare ce se doresc a fi înfăptuite.

De exemplu, departamentele de educaţie, sănătate,
administrare şi servicii sociale ale unei autorităţi
municipale vor propune activităţi specifice cu costuri
corespunzătoare pentru anul următor.

Aceste bugete sunt coordonate şi sintetizate de
departamentul contabil într-o propunere de buget
general.



Resursele disponibile pentru finanţarea
serviciilor publice la nivelul propus trebuie
să fie suficiente pentru a acoperi costurile
unor astfel de servicii.

In cazul unei autorităţi municipale, resursele
vor fi obţinute din taxe locale şi subvenţii
guvernamentale.



Proceduri similare de programare a activităţii sunt
urmate de biserici, spitale, organizaţii de caritate
şi alte organizaţii non-profit, respectivele
realizează estimări pentru a-şi susţine activităţile
şi apoi găsesc mijloacele de a le finanţa sau
reduc activităţile la niveluri rezonabile astfel
încât să poată fi finanţate din resursele
disponibile.



O dificultate întâlnită la organizaţiile non-profit este
aceea că sunt greu de definit, într-o manieră
identificabilă, obiective precise, şi că realizările
sunt chiar şi mai greu de măsurat. în multe situaţii,
în acest tip de organizaţii, rezultatele nu pot fi
măsurate în termeni monetari, prin rezultate
înţelegându-se calitatea şi cantitatea serviciilor
prestate, spre deosebire de entităţile cu scop
lucrativ, unde rezultatul poate fi măsurat prin
veniturile din vânzări.



Ca urmare a acestei dificultăţi, în organizaţiile
non-profit bugetele sunt orientate mai mult
către intrările de resurse (cheltuielile), în timp
ce în organizaţiile cu scop lucrativ, bugetele se
concentrează pe relaţia dintre intrări
(cheltuieli) şi ieşiri (venituri din vânzări).

În organizaţiile non-profit nu există acelaşi
accent pus pe ceea ce s-a dorit a se obţine
pentru o intrare dată de resurse.



CAPITOLUL 2. 
CONTABILITATEA CREDITELOR 

BUGETARE ŞI A FINANŢĂRII 
INSTITUŢIILOR PUBLICE 

 



• INTRODUCERE 

 

Capitolul abordează: 

- noţiuni generale de definire a creditelor bugetare, 

- parcurge fazele deschiderii şi repartizării creditelor 
bugetare la instituţiile publice,  

- efectuarea plăţilor de casă pe seama mijloacelor de 
trezorerie, şi de asemenea vizează  

- înţelegerea operaţiilor propriu-zise în contabilitatea 
ordonatorilor de credite principali, secundari şi 
terţiari printr-un studiu de caz . 



Creditele bugetare la instituţiile publice sunt 
reflectate în contabilitate cu ajutorul conturilor 
speciale ce se regăsesc la sfârşitul planului de 
conturi în clasa 8.  

 
Conturile speciale se delimitează în două grupe:  
- conturi în afara bilanţului, respectiv  
- conturi de bilanţ.  



În “conturile din afara bilanţului” se înregistrează 
unele categorii de bunuri precum:  

- active fixe şi obiecte de inventar primite în 
folosinţă sau cu chirie,  

- valorile materiale primite în custodie şi altele,  

- debitori care au fost scoşi din activ şi sunt urmăriţi 
în continuare,  

- garanţii bancare constituite,  

- credite bugetare şi diverse alte operaţiuni în afara 
bilanţului.  



Conturile din grupa „bilanţ” au aplicabilitate doar la o 
anumită instituţie sau grup de unităţi din cadrul unui 
minister, a unei instituţii centrale sau a altor organe 
ierarhic superioare.  

 

Introducerea conturilor specifice în această grupă se 
aprobă de către organul ierarhic superior, la 
propunerea unităţilor din subordine, fără avizul 
Ministerului Finanţelor Publice. 



Consideraţii generale privind creditele bugetare 
 

• După regimul de finanţare, instituţiile publice din 
România se grupează în: 

-  instituţii finanţate integral de la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
locale, bugetele fondurilor speciale, după caz; 

- instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor 
speciale; 

- instituţii finanţate integral din venituri proprii. 



Instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugete 
primesc fondurile bugetare sub forma creditelor bugetare 

nerambursabile acordate pentru acoperirea unor nevoi 
permanente, cu respectarea normelor legale de cheltuieli.  

Creditele bugetare sunt: 

- sume nerambursabile, nepurtătoare de dobânzi, fiind 
utilizate în interesul general al statului sau al 
colectivităţilor locale; 

- mijloace băneşti prevăzute în legea bugetară anuală ca 
limite maxime pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu 
bugetar, în structura aprobată de lege, cu destinaţii riguros 
stabilite prin clasificarea indicatorilor finanţelor publice. 



În procesul finanţării instituţiilor publice se 
disting două faze: 

 

 

a) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

b) finanţarea propriu-zisă - efectuarea plăţilor de casă 
pe seama mijloacelor  de trezorerie. 



Deschiderea, respectiv repartizarea de credite 
bugetare nu reprezintă o atribuire efectivă de 
mijloace băneşti (o plată), ci numai o operaţie 
preliminară care urmează să se materializeze în 
finanţare abia o dată cu dispoziţia ordonatorilor de 
credite pentru efectuarea plăţilor. 



Scopul operaţiei de deschidere de credite este de a 
încadra cheltuielile bugetare în limita veniturilor 
ce se realizează în acel buget, de a nu permite 
efectuarea unor plăţi dacă veniturile nu s-au 
realizat (pentru a se evita plăţile fără acoperire cu 
surse).  

 
Deschiderea de credite este de fapt o autorizare 

dată de Ministerul Finanţelor Publice şi organele 
sale teritoriale ordonatorului principal de credite 
la diferite termene pentru a efectua plăţi pentru 
acţiunile cuprinse în bugetele lor, dar în limita 
creditelor deschise.  



Autorizarea se acordă ţinând cont de: 

 

• creditele bugetare aprobate prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli, 

• modul de folosire a creditelor deschise 
anterior, 

• mijloacele existente în buget, 

• modul de realizare a veniturilor, 

• nevoile concrete ale instituţiilor publice pentru 
perioada următoare. 



Pentru deschiderea creditelor bugetare, ordonatorul 
principal întocmeşte o cerere de deschidere a 
creditelor bugetare în două exemplare.  

 

Cererea este însoţită de un borderou pentru fiecare 
judeţ, în care sumele sunt defalcate pe titluri, şi 
de o notă justificativă în care se regăsesc creditele 
repartizate, cumulate şi pe trimestre, plăţile 
efectuate până la data întocmirii notei, precum şi 
creditele ce urmează a fi primite.  



 
 
 
Ordonatorul principal întocmeşte, în baza cererii de 

deschidere, dispoziţia bugetară de repartizare, în 
patru exemplare, care se transmite spre aprobare 
Ministerului Finanţelor Publice.  

 



După aprobare dispoziţia parcurge următorul circuit:  
 
- un exemplar merge la Trezoreria Centrală, 
- un exemplar se transmite la Trezoreria judeţului 

sau sectorului, unde ordonatorul îşi are conturile de 
disponibilităţi şi de finanţări,  

- un exemplar rămâne la ordonatorul principal,  
- iar cel de-al patrulea se transmite instituţiilor 

subordonate. 



Setul de documente (cerere de deschidere - borderou, notă 

justificativă, dispoziţie bugetară de repartizare) se trimite la 
Trezorerie unde are loc verificarea acestora 
urmărindu-se: 

- încadrarea sumelor solicitate în volumul creditelor 
aprobate şi neconsumate pe prima perioadă pentru 
care se solicită creditele respective; 

- completarea corectă a formularelor, existenţa 
semnăturilor persoanelor autorizate şi a ştampilei; 

- codificarea conturilor corespunzător clasificaţiei 
bugetare; 

- verificarea notelor justificative. 



 
 
 
În baza acestor documente Trezoreria 

înregistrează în contabilitatea proprie, în 
conturi în afara bilanţului repartizarea 
creditelor de către ordonatorii principali de 
credite pentru nevoi proprii şi către instituţiile 
din subordine. 



 

 

Deschiderea creditelor bugetare declanşează 
procesul de folosire a acestora pentru obiectivele 
aprobate - efectuarea de plăţi prin trezorerie, din 
iniţiativa ordonatorilor de credite care poartă 
răspunderea asupra utilizării mijloacelor bugetare 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 



Contabilitatea creditelor 
bugetare  



Contabilitatea creditelor bugetare este asigurată de 
conturile: 8060 „Credite bugetare aprobate", 8061 

„Credite deschise de repartizat", 8062 „Credite deschise 

pentru cheltuieli proprii", 8066 „Angajamente bugetare", 

8067 „Angajamente legale."  

 

Pentru o riguroasă evidenţă dar şi din necesitatea 
cunoaşterii, în orice moment pe fiecare subdiviziune a 
bugetului aprobat, a creditelor bugetare consumate şi, 
prin comparaţie, determinarea creditelor bugetare 
disponibile a se angaja în viitor, instituţiile publice au 
obligaţia să evidenţieze angajamentele bugetare şi legale. 



• Conturile de angajamente bugetare şi legale 8066, 

respectiv 8067 sunt utilizate de toate instituţiile 
publice indiferent de modul de finanţare şi 
subordonare. 



• Contul 8066 „Angajamente bugetare” asigură 
evidenţa angajamentelor bugetare, adică a sumelor 
rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli 
bugetare, în limita creditelor bugetare aprobate, iar 
prin compararea datelor cu cele din contul 8060 
„Credite bugetare aprobate” se determină măsura 
creditelor bugetare disponibile care mai pot fi 
angajate.  
 

În debitul contului se înregistrează angajamentele 
bugetare precum şi suplimentările efectuate în cursul 
exerciţiului bugetar, pentru ca în credit să se 
evidenţieze diminuările de angajamente bugetare din 
cursul anului.  

 



Contul 8067 „Angajamente legale” ţine evidenţa 
angajamentelor legale aprobate de ordonatorul de 
credite în limita creditelor bugetare aprobate, are 
funcţiune similară lui 8066, cu precizarea că la 
finele anului bugetar, în credit se evidenţiază 
totalul plăţilor efectuate în contul angajamentelor 
legale. 



Conturile de credite bugetare aprobate - 8060, 

respectiv credite deschise pentru cheltuieli 
proprii - 8067 funcţionează la nivelul tuturor 
ordonatorilor de credite şi reflectă în debit 
creditele bugetare aprobate iniţial precum şi 
suplimentările efectuate în cursul exerciţiului, iar 
în credit diminuările de credite prin retrageri în 
cursul anului bugetar.  



Creditele bugetare de repartizat, evidenţiate de 
contul 8061 „Credite deschise de repartizat" 

funcţionează doar la ordonatorii principali şi 

secundari şi înregistrează pe debit creditele 
deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor de 
credite subordonaţi, precum şi creditele retrase de 
la aceştia, iar în credit creditele efectiv repartizate, 
precum şi creditele retrase. 



Contabilitatea finanţării 
instituţiilor publice  



Legea finanţelor publice nr. 500/2002 delimitează 
instituţiile publice, după finanţare, în: 

 

 a) instituţii finanţate integral din bugete; 

b) instituţii finanţate din venituri proprii şi în 
completare din subvenţii acordate de la diverse 
bugete; 

 c) instituţii finanţate integral din venituri proprii; 

d) instituţii finanţate în baza unor acte normative 
speciale, respectiv din fonduri externe 
nerambursabile, etc.  

 



Grupa 77 „Finanţări, subvenţii, transferuri, 

alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri 

cu destinaţie specială" reflectă sursele de 
finanţare la dispoziţia instituţiilor publice. 



Instituţiile publice finanţate integral din bugete - 
indiferent de finanţare utilizează contul 770 
„Finanţarea de la buget" pentru a evidenţia 
plăţile nete de casă efectuate din creditele 
bugetare aprobate.  

 
Plăţile nete de casă cuprind totalitatea operaţiilor 

prin care trezoreriile eliberează numerar, 
respectiv efectuează plăţi prin virament 
instituţiei publice pentru realizarea sarcinilor 
prevăzute în buget.  



• Crearea unui sistem modern şi eficient de administraţie 
publică este considerată o prioritate în vederea analizării 
reformei instituţiilor publice, astfel încât aceasta să se 
situeze la standardele Uniunii Europene şi să se 
caracterizeze prin transparenţă, predictibilitate, 
responsabilitate, adaptabilitate, şi eficacitate. 

• Instrumentul principal pentru a realiza acest deziderat îl 
constituie contabilitatea, prin intermediul căreia se pot 
concretiza obiective cum ar fi: îmbunătăţirea structurii 
instituţionale în sectorul public pentru alocarea raţională a 
resurselor (îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi a 
veniturilor bugetare prin utilizarea unui sistem de 
indicatori de performanţă), precum şi crearea sistemelor de 
coordonare şi a capacităţii de management la nivelul 
administraţiei publice. 



Faptele şi fenomenele care privesc sectorul public 
sunt interpretate prin raportarea la furnizorul de 
prestaţii şi colectorul de impozite, taxe şi 
contribuţii, care stabileşte raporturi invariabile între 
fenomene şi cauzele care le-au produs, într-un 
cadru de categorii specifice: active, finanţări, 
datorii, venituri, cheltuieli. 



 Iată în continuare accepţiunile Consiliului pentru 
Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public (IPSASB) cu privire la structurile menţionate anterior.  
 
Facem precizarea că IPSASB constituie un organism creat de 
Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) a cărei misiune 
este de a servi interesul public, de a întării profesia contabilă 
la nivel mondial şi de a contribui la dezvoltarea unor 
economii internaţionale puternice, prin iniţierea şi 
promovarea aderării la standarde profesionale de înaltă 
calitate, a progresului, convergenţei internaţionale a acestor 
standarde, precum şi de a dezbate probleme de interes public, 
pentru care experienţa profesională este extrem de relevantă. 



• Activul este reprezentat de resurse economice controlate 
ca urmare a evenimentelor trecute şi de la care se aşteaptă 
să genereze beneficii economice viitoare sau potenţial de 
servicii care vor fi dirijate către entitatea care le 
controlează. Printre posibilităţile de generare a serviciilor 
potenţiale se află şi utilizarea activelor pentru achitarea 
unei datorii. 

• Potrivit standardului Internaţional de Contabilitate pentru 
Sectorul Public nr. I. intitulat Prezentarea situaţiilor 
financiare, beneficiile potenţiale reprezintă bunurile 
utilizate pentru obţinerea de fluxuri de intrare de numerar, 
iar serviciile potenţiale bunurile utilizate pentru 
producerea de bunuri şi prestarea de servicii în 
conformitate cu obiectivele unităţii, dar cate nu generează 
în mod direct fluxuri de intrare de numerar. Pentru a 
integra însă toate scopurile în care pot fi utilizate bunurile, 
se utilizează termenul beneficii economice viitoare şi 
servicii potenţiale. 



• Datoria reprezintă o obligaţie actuală /curentă a 
entităţii care decurge din evenimente anterioare, a 
cărei stingere se aşteaptă să determine o diminuare 
de resurse reprezentată de beneficii economice sau 
servicii potenţiale, realizată sub forma unei plăţi de 
lichidităţi. 

• Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual în 
activele entităţii după deducerea tuturor datoriilor. 
Similar cu termenul de active nete, capitalul propriu 
este folosit pentru a desemna evaluarea reziduală în 
situaţia poziţiei financiare. 



• Veniturile reprezintă totalitatea fluxurilor de 
intrare de beneficii economice şi servicii 
potenţiale de-a lungul perioadei de raportare cu 
excepţia fluxurilor de intrare rezultate din 
aporturile proprietarilor (statul, respectiv 
administraţia publică locală). 

 
• Cheltuielile reprezintă „reducerea beneficiilor 

economice sau serviciilor potenţiale în perioada 
de raportare sub forma fluxului de ieşiri sau 
consumului de active sau a sporirii datoriilor, 
care au ca efect reducerea beneficiilor nete, 
altele decât repartizările către proprietari. 



• Pentru a fi recunoscute cheltuielile trebuie să 
determine reducerea beneficiilor economice 
viitoare, prin diminuarea unui activ. Există şi 
posibilitatea diminuării beneficiilor economice 
şi prin creşterea unei datorii. 

• Cheltuielile şi veniturile instituţiilor publice 
sunt simultan de natură publică şi bugetare, 
deoarece sunt efectuate/realizate de instituţiile 
publice care activează în sectorul public şi 
sunt finanţate din diverse bugete. 



Contabilitatea capitalurilor 
1. Delimitări teoretice privind capitalurile 

instituţiilor publice 



Capitalurile reprezintă surse de formare a 
mijloacelor materiale şi băneşti ale instituţiilor 
publice. 

Instituţiile publice prezintă următoarea structură a 
capitalurilor: fonduri, rezerve din reevaluare, 

rezultat (patrimonial şi reportat), provizioane, 

împrumuturi şi datorii asimilate. 

• Primele trei elemente menţionate formează 
capitalurile proprii, împrumuturile şi datoriile 
asimilate reprezintă surse străine care provin din 
exterior, iar provizioanele reprezintă o categorie 
intermediară între sursele proprii şi cele străine. 



Structura fondurilor la instituţii publice este 
formată din următoarele elemente: 

 
•  fondul activelor fixe necorporale 
• fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al statului; 
• fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al statului; 
• fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al unităţii administrativ teritoriale; 
• fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al unităţii administrativ teritoriale; 



• Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 
cuprinde bunuri asupra cărora entităţile publice 
menţionate exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia, 
în limitele şi în condiţiile legii şi între ale căror 
caracteristici se identifică:  

(i)imposibilitatea de a fi înstrăinate;  
(ii)sunt absolvite de supunerea spre executare silită şi 

constituirea de garanţii reale;  
(iii)absenţa posibilităţii de dobândire prin 

uzucapiune[1] sau efectul posesiei de bună credinţă 
asupra bunurilor mobile. 

•  
[1] Uzucapiunea reprezintă dobândirea dreptului de proprietate asupra 
unui bun prin posedarea lui o anumită vreme (Academia Română, 
Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul explicativ al 
limbii române, Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti, 1998, p. 
1143). 



• Pentru trecerea unui bun din domeniul public al statului în 
domeniul public al unei unităţii administrativ-teritoriale şi 
invers este necesară formularea unei cereri în acest sens 
de către instituţia solicitantă (Guvern, Consiliul Judeţean, 
Consiliul Local), suplinită de hotărârea instituţiei care va 
disponibiliza bunul respectiv. 

• Potrivit legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, între bunurile care alcătuiesc 

domeniul public al statului regăsim bogăţiile de orice 
natură ale subsolului, în stare de zăcământ; spaţiul aerian; 
parcurile naţionale; rezervaţiile naturale şi monumentele 
naturii; reţelele de transport al energiei electrice, muzeele, 
colecţiile de artă declarate de interes public naţional; 
terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare etc.  



• La nivelul unităţilor administrativ teritoriale se identifică domeniul 
public judeţean şi domeniul public local al comunelor, oraşelor şi 
municipiilor. în cadrul domeniului public judeţean regăsim bunuri 
cum ar fi: terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea 
consiliul judeţean şi aparatul propriu al acestuia, instituţiile publice de 
interes judeţean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judeţene şi alte 
asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public 
naţional sau local. 

 

• La nivel de comună, oraş, municipiu - domeniul public este format 
din bunuri cum ar fi: pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi 
parcurile publice, precum şi zonele de agrement; reţelele de alimentare 
cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor 
uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; locuinţele 
sociale; cimitirele orăşeneşti şi comunale etc. 



La rândul lor, bunurile care fac obiectul 
includerii în cadrul domeniului public pot fi 
structurate pe sub-domenii, astfel:  
 
-bunuri care aparţin domeniului public maritim;  
- bunuri care aparţin domeniul public fluvial; 
- bunuri care aparţin domeniul public aerian; 
- bunuri care aparţin domeniului public terestru; 
- bunuri care aparţin domeniul public cultural; 
- bunuri care aparţin domeniul public militar. 



• Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-

teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi 
care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor 
bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept 

de proprietate privată (pot face obiectul unei exploatări pur 
financiare din partea colectivităţilor publice). Ele pot fi 
înstrăinate, administrate sau închiriate. 

 

• Există anumite bunuri afectate folosinţei publice, dar care 
fac parte din domeniul privat, cum ar fi: drumuri rurale 
neafectate circulaţiei publice, faleze publice neamenajate, 
iazuri nenavigabile, patrimoniile serviciilor publice care nu 
posedă o adaptare specială pentru a fi utilizate exclusiv în 
interes public, cum ar fi caii şi căruţele de muncă. 



Rezervele din reevaluare se obţin în urma reevaluării 
bunurilor de natura activelor fixe corporale. 

 Reevaluarea se efectuează la valoarea justă, 
determinată de către evaluatori autorizaţi, membrii 
ai unui organism profesional în domeniu. 
 

Reevaluarea reprezintă operaţiunea de actualizare a 
valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice.  

 
Ea trebuie efectuată cu suficientă regularitate, astfel 

încât să nu existe diferenţe substanţiale între 
valoarea contabilă şi cea care ar fi determinată prin 
folosirea valorii juste ia data bilanţului. 



• În ipoteza în care rezultatul reevaluării este o creştere faţă 
de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează ca o 
creştere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor 

proprii, dacă nu a existat o descreştere anterioară 
recunoscută drept cheltuială aferentă acelui activ sau ca un 
venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea 
recunoscută anterior la acel activ. 

• Descreşterea valorii contabile nete în urma reevaluării, 
determină tratarea sa fie ca o cheltuială cu întreaga valoare 

a deprecierii (atunci când în rezerva din reevaluare nu este 
înregistrată o sumă referitoare la acel activ - surplus din 
reevaluare) sau ca o diminuare a rezervei din reevaluare, la 
nivelul minimului dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea 
descreşterii, eventuala diferenţă rămasă neacoperită fiind 
înregistrează ca o cheltuială. 



 Rezultatul exerciţiului se stabileşte anual prin 
închiderea conturilor de cheltuieli şi a conturilor de 
venituri şi finanţări. 

 

  Rezultatul obţinut este un rezultat patrimonial, 
deoarece include drepturi constatate şi obligaţii 
neachitate în cursul exerciţiului financiar.  

 

În perioada contabilă următoare acesta se transferă 
asupra rezultatului reportat. 



Rezultatul reportat exprimă rezultatul patrimonial al 
exerciţiilor financiare anterioare. 

La nivelul instituţiilor publice se identifică şi fonduri cu 
destinaţie specială.  

 

Tipologia şi caracteristicile acestor fonduri se prezintă astfel: 

• fondul de rulment - se constituie din excedentul anual al 
bugetului local, iar disponibilităţile sale pot fi utilizate 
temporar pentru acoperirea golurilor de casă sau pentru 
acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar.  

Alte destinaţii ale acestui fond se referă la: finanţarea unor 
investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice 
locale, dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul 
comunităţii; 



• fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat - 
are ca sursă de constituire o cotă de până la 3% din veniturile 
bugetului asigurărilor sociale de stat. Utilizările sale privesc 
acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic 
motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate 
prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Fondul de 
rezervă se reportează în anul următor şi se completează 
potrivit legii. Deficitul curent al bugetului asigurărilor sociale 
de stat se acoperă din disponibilităţile din anii precedenţi şi 
apoi din fondul de rezervă; 

• fondul de rezervă pentru sănătate - reprezintă 1% din sumele 
constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. Modul său de utilizare se stabileşte prin legi 
bugetare anuale, iar fondul de rezervă rămas neutilizat la 
finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi 
destinaţie; 



• sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de 
serviciile publice de interes local - care desfăşoară activităţi 
de natură economică se utilizează pentru realizarea de 
investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în 
programul de investiţii, ca surse de finanţare; 

• fondul de risc - se constituie distinct pentru garanţii locale la 
împrumuturi interne şi externe. Are ca scop acoperirea 
riscurilor financiare care decurg din garantarea de către 
autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor 
contractate de agenţii economici şi serviciile publice de 
subordonare locală. Sursele de proveninţă ale acestui fond 
sunt: sumele încasate sub formă de comisioane de la 
beneficiarii împrumuturilor garantate, dobânzile acordate de 
unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile fondului, 
dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata în termen 
de către beneficiarii împrumuturilor şi în completare de la 
bugetul local; 

• depozite speciale constituite pentru construcţii de locuinţe; 



• taxe speciale - sunt aprobate de către consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice. Cuantumul taxelor 
speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute se 
utilizează în totalitate pentru acoperirea cheltuielilor 
efectuate pentru înfiinţarea, întreţinerea şi funcţionarea 
serviciilor publice locale; 
 

• fondul de dezvoltare a spitalului - se constituie la nivelul 
spitalelor şi este utilizat pentru procurarea de echipamente 
şi aparatură medicală şi de laborator. Sursele de constituire 
ale acestui fond sunt următoarele: cota parte din 
amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în buget, sume 
rezultate din valorificarea bunurilor disponibile şi din cele 
casate, sponsorizări cu destinaţia „dezvoltare”, o cotă de 
20% din excedentul bugetului înregistrat la finele 
exerciţiului. 



Provizioanele sunt impuse de necesitatea aplicării principiului 
prudenţei şi reprezintă o datorie cu exigibilitate sau valoare 
incertă.  

 

Scopul constituirii lor este acoperirea unor pierderi viitoare 
(posibile, sigure dar nedeterminate), ca urmare a unor 
fenomene trecute sau în curs de desfăşurare. 

 

Litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgubirile, daunele şi alte 
datorii incerte, activitatea de service şi alte cheltuieli privind 
garanţia acordată clienţilor constituie elemente pentru care 
norma legală permite constituirea provizioanelor. 



Recunoaşterea provizioanelor presupune îndeplinirea unor 

condiţii, astfel: existenţa unei obligaţii curente generate 
de un eveniment anterior, probabilitatea efectuării unor 
plăţi pentru onorarea obligaţiei respective, posibilitatea 
estimării credibile a dimensiunilor valorice ale obligaţiei. 

 

La finele fiecărui exerciţiu financiar provizioanele trebuie 
revizuite, pentru a reflecta cea mai bună estimare a 
costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.  

 

Reluarea lor la venituri este impusă fie de producerea ieşirii 
de resurse, fie de dispariţia unei asemenea posibilităţi. 

 



Împrumuturi şi datorii asimilate.  
 
Datoria publică cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare 
interne şi externe contractate la un moment dat, în numele 
statului român, de către Guvern - prin intermediul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor. 
 
Între scopurile pentru care Guvernul este autorizat să 
contracteze împrumuturi de stat, se regăsesc: finanţarea 
deficitului bugetului de stat, a proiectelor de investiţii pentru 
dezvoltarea unor sectoare prioritare ale economiei naţionale, 
refinanţarea sau diminuarea datoriei publice, îndeplinirea 
obligaţiilor referitoare la garanţiile de stat pentru 
împrumuturi, obţinerea resurselor financiare necesare pentru 
lichidarea consecinţelor dezastrelor naturale, precum şi ale 
unor calamităţi etc.  
 



  Rezultă astfel, că, Ministerul Economiei şi Finanţelor 

are autoritatea de a stabili balanţa zilnică a contului 

general al Trezoreriei Statului, viitoarele niveluri ale cerinţei 
de lichiditate, scadenţa datoriei publice, costurile cu dobânda 
corespunzătoare ş.a. 

  Provenienţa constituie criteriul după care datoria publică 
poate fi internă sau externă. 

În primul caz, sursele de finanţare provin de la persoane fizice 
şi juridice rezidente în România.  

  Tot în categoria datoriei publice interne se includ şi 
sumele utilizate din disponibilităţile aflate temporar în contul 
curent general al Trezoreriei Statului.  

  Obligaţiile financiare la a căror provenienţă se ataşează 
nerezidenţa finanţatorilor reprezintă datoria publică 
guvernamentală externă. 



 Trebuie remarcată autorizarea Guvernului (prin 
Ministerul Economiei şi Finanţelor) de a contracta şi 
garanta datoria publică guvernamentală, împrumuturile 
contractate direct pot fi subîmprumutate ulterior 
beneficiarilor finali, pe baza unor acorduri de împrumut 
subsidiar. 
  De asemenea, aceeaşi instituţie poate acorda 
garanţii pentru împrumuturi a căror rambursare se 
efectuează exclusiv din resurse proprii, respectiv din 
bugetele locale, în cazul autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
  Garanţia de stat pentru împrumuturi reprezintă 
obligaţia indirectă a statului, care se exercită atunci când 
beneficiarul nu are capacitatea să achite, în întregime sau 
parţial, împrumutul, dobânda şi alte costuri stabilite în 
conformitate cu clauzele contractului privind împrumutul 
respectiv. 



  Împrumuturile contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale fac parte din datoria 
publică a României, dar nu reprezintă datorii sau 
răspunderi ale Guvernului, iar plata serviciului 
aferent acestor împrumuturi se va efectua exclusiv 
din veniturile prin care s-au garantat împrumuturile 
respective de către autorităţile administraţiei 
publice. 
 
  Datoria publică internă a statului 
reprezintă obligaţia necondiţionată şi irevocabilă de 
rambursare a împrumuturilor contractate în lei, de 
plată a dobânzilor şi a altor costuri aferente. 



Instrumentele datoriei publice a statului includ, printre 
altele: 
-titlurile de stat emise pe piaţa internă sau externă,  
-împrumuturile de stat de la bănci, instituţii de credit, 
persoane juridice române sau străine, 
- împrumuturi de stat de la guverne şi agenţii 
guvernamentale străine, instituţii financiare/ organizaţii 
internaţionale, 
- împrumuturi temporare din disponibilităţile aflate în contul 
curent general al Trezoreriei Statului, garanţii de stat. 
 
Titlurile de stat pot fi emise pe termen scurt (bonurile de 
tezaur şi certificatele de trezorerie), mediu sau lung 
(obligaţiunile de stat cu o scadenţă cuprinsă între 1 şi 5 ani 
de la emisiune, respectiv de peste 5 ani). 



Datoria publică externă constituie o obligaţie 
necondiţionată şi irevocabilă de rambursare a 
împrumuturilor contractate de pe piaţa externă, de plată a 
dobânzilor şi a altor costuri aferente.  

Sursele din care vor fi dispensate fonduri pentru plata 
datoriei publice externe includ, între altele:  

- prevederile exprese în bugetul de stat,  
- fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului,  
- sume rezultate din recuperarea creanţelor statului român 

(acestea provin din activitatea de comerţ exterior, şi 
cooperare economică derulată înainte de anul 1989),  

- fondul de risc, în situaţiile în care sunt executate 
garanţiile emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor 
pentru împrumuturile externe contractate de agenţii 
economici.  



 Între instrumentele datoriei publice externe regăsim 
titlurile de stat în valută emise pe pieţele financiare 
externe, împrumuturile de la guverne străine, agenţii 
guvernamentale şi de la alte organizaţii internaţionale, 
împrumuturi directe de la investitori privaţi, alte 
împrumuturi etc. 

 Necesitatea examinării oportunităţii - şi necesităţii 
contractării de împrumuturi externe, emiterea de garanţii 
de stat pentru acestea constituie atribuţii ale Ministerului 

Economiei şi Finanţelor alături de cele care vizează 
contractarea directă sau prin lansarea de emisiuni de 
obligaţiuni pe pieţele externe de capital a împrumuturilor 
de stat externe, administrarea şi rambursarea acestora 
împreună cu costurile aferente etc. 



Datoria externă în sine reprezintă, iniţial, un efect al unui 
alt fenomen economic internaţional de mare amploare – 
creditarea internaţională. 

Creditarea internaţională nu este un fenomen nou. Încă 
din Evul Mediu, factorii de dezvoltare a comerţului 
internaţional şi a investiţiilor externe au produs o 
diversitate a instituţiilor bancare, ale căror obiective, 
practici de creditare, pieţe, modalităţi de organizare şi 
structurare, nu erau fundamental diferite de cele 
promovate de băncile de anvergură internaţională 
fondate în anii 1960-1970.  

Ca dovadă apare situaţia Suediei, unde, datorită 
dimensiunilor împrumuturilor externe ale Casei Regale, 
încă din secolul al XVIII-lea s-a înfiinţat un oficiu de 
administrare a datoriei astfel rezultate. 



De fapt, cu secolul al XVIII-lea începe istoria 
creditării internaţionale, când băncile din 
Marea Britanie au trecut aproape linear de la 
negustorie şi cămătărie la creditare.  
 

Începând cu războaiele napoleoniene, parcurgând 
secolul al XIX-lea şi până la începutul 
secolului nostru, băncile comerciale creditau 
guverne străine şi finanţau comerţul 
internaţional prin intermediul 
acceptelor(precursoare ale acreditivelor şi ale 
altor documente comerciale de astăzi). 



 
• Puterea lirei sterline şi a Marii Britanii au permis 

fondarea unei pieţe a efectelor de comerţ în Londra, 
piaţă care finanţa tranzacţiile comerciale ale 
metropolei cu teritoriile de peste mări. 

•  În plus, începând cu 1830 s-au fondat primele bănci 
britanice în colonii, destinate furnizării de facilităţi 
bancare locale şi finanţării comerţului colonial.  

• Aceste bănci s-au extins curând în zone de interes 
major pentru întreaga Europă, zone cum ar fi 
Egiptul, Turcia, America Latină, sud-estul Asiei.  



• Alte ţări care păşeau pe calea dezvoltării 
capitaliste au urmat exemplul Marii Britanii, astfel 
încât fenomenul apariţiei de instituţii bancare în 
teritoriile “de peste mări” ale statelor europene, a 
căpătat imaginea unei adevărate lupte pentru 
împărţirea sferelor de influenţă economică în 
lume.  

•  Cea mai rapidă creştere în volumul creditării 
internaţionale s-a înregistrat pe fluxul dinspre 
Europa spre diferite state din componenţa S.U.A., 
pentru finanţarea investiţiilor şi comerţului.  



• Multe bănci comerciale din Regatul Unit sau aflate pe 
teritoriul american, însă în proprietate britanică, au fost 
fondate doar pentru susţinerea acestui flux. Deşi, încă din 
1860, în California existau deja cinci bănci comerciale(în 
proprietate britanică), totuşi oraşul New York a fost primul 
centru financiar american care a contat ca prezenţă în 
operaţiile internaţionale, acţionând ca placă turnantă pentru 
fluxul menţionat.  

• Practic, Londra şi New York-ul erau “emiţătorul” şi 
respectiv, “receptorul” fluxului de capital britanic, flux care 
atingea înainte de primul război mondial, circa 10% din 
PNB-ul Marii Britanii şi al imperiului său colonial.  



• Această situaţie a durat până la sfârşitul primului 
război mondial, când New York-ul ca exportator 
de capital către o Europă distrusă, ameninţa pentru 
prima oară dominaţia Londrei asupra economiei 
mondiale. Al doilea război mondial a accelerat 
declinul lirei sterline şi ascensiunea dolarului 
american ca valută de circulaţie internaţională. 
Puterea financiară a City-ului londonez s-a redus, 
făcând loc New York-ului pe piaţa exportului de 
capital, S.U.A. dispunând de bănci cu mare 
credibilitate în mediile financiare internaţionale.  



• Istoria economică postbelică aduce treptat în scenă trei mari actori 
:S.U.A., Piaţa Comună şi Japonia(însoţită din anii ’70 de “tigrii” 
Asiei de sud-est : Hong-Kong, Coreea de Sud, Singapore, 
Thailanda, Taiwan).  

Aceştia domină şi în prezent pieţele internaţionale ale 
creditului, atât direct cât şi prin intermediul puternicei 
influenţe exercitate în interiorul marilor organisme 
financiare internaţionale - FMI, Banca Mondială, BERD, 
BRI, etc.  

Această dominare este posibilă atât datorită puterii 
economice de ansamblu, incontestabile a celor trei, cât şi 
datorită progresului tehnologiei comunicaţiilor, care 
permit ca orice decizie luată într-o parte a lumii să fie 
instantaneu cunoscută pe meridianul opus.  

 



  Tot perioada postbelică aduce în prim-plan 
creditarea oficială, de la guvern la guvern sau de la 
organismele financiare internaţionale către 
guvernele statelor membre.  
 
  Conferinţa de la Breton Woods din 1954 stă la 
baza înfiinţării Fondului Monetar Internaţional şi a 
Băncii Mondiale, organisme menite să înlesnească 
procesul de alocare a resurselor ţărilor cu surplus de 
capital către cele cu nevoie de capital şi să 
împiedice, prin sprijinirea dezvoltării economice 
globale, ca discrepanţele enorme dintre ţări să ducă 
la situaţii conflictuale militare sau la crize 
economice mondiale.  



  Astăzi, creditarea internaţională este un fenomen 
care suscită interesul atât al analiştilor economiei 
mondiale, cât şi al factorilor de decizie din fiecare ţară 
în parte, mai ales după experienţa crizei mondiale a 
datoriei externe care a zguduit lumea finanţelor în anii 
’80.  



Criza datoriei s-a născut din două motive : 

-primul – o politică deplorabilă de administrare a 
datoriei externe dusă de ţările mari debitoare (în 
special din America Latină – cazul Mexic), iar, pe 
de altă parte,  

 

-băncile comerciale cu activitate internaţională nu 
au dat nici ele dovadă de prea mare înţelepciune în 
alocarea resurselor proprii, mărite rapid ca volum 
prin injecţia de petrodolari ce a urmat crizei 
petrolului din anii ’70.  



 Criza datoriei a fost rezolvată printr-un progres cu 
multiple laturi:s-a modificat, în primul rând, atitudinea 
creditorilor(oficiali sau privaţi), dinspre scopul unic de a-
şi recupera resursele alocate spre controlul utilizării 
acestora de către debitori. 
  Efectul acestei schimbări de atitudine s-a 
materializat în măsurile convenite prin înţelegeri bilaterale 
între ţările cu mari datorii şi Clubul de la Paris(pentru 
creditorii oficiali) sau Clubul de la Londra(pentru băncile 
comerciale), măsuri ce au dus la diminuarea poverii 
datoriei externe asupra economiilor ţărilor îndatorate şi la 
înlesnirea, pentru acestea, a drumului spre dezvoltare. În 
al doilea rând, managementul eficient al datoriei externe a 
devenit un obiectiv major de politică macroeconomică în 
toate ţările lumii, în special în ţările beneficiare de 
împrumuturi externe. 



 Definirea datoriei externe După cum se ştie, în sens larg, 
datoria este reversul creditului, orice operaţiune de 
creditare generând, în mod obligatoriu din punct de 
vedere contabil, o operaţiune de debitare. Economia 
modernă nu poate fi concepută fără o dezvoltare 
corespunzătoare a creditului.  

Practica a dat însă datoriei un sens mai restrâns. 
 Pornind de la faptul că orice subiect de drept poate fi, pe o 

anumită perioadă, atât debitor cât şi creditor, datoriile şi 
împrumuturile acestuia se compensează reciproc; în acest 
sens restrâns, numai anumite operaţiuni de credit 
semnifică existenţa unei datorii nete.  

Datoria externă, atât ca definiţie, cât şi ca mod de calcul, 
poate avea înţelesuri diferite.  



 În sensul cel mai larg, datoria externă este totalitatea 
sumelor de bani sau a altor proprietăţi datorate în 
exterior de toţi rezidenţii unei ţări.  

 

Această accepţiune, foarte largă, nu este utilizată decât în 
afirmaţii generale şi intuitive. 

 

 Practic este imposibil de calculat şi apreciat datoria 
externă a unei ţări în sensul ei cel mai larg, datorită 
diversităţii care există în domeniul condiţiilor de 
îndatorare, adică a diversităţii deosebite care există în 
operaţiunile financiare pe care le efectuează o ţară.  

Din acest considerent, în mod curent noţiunea de datorie 
externă se foloseşte mai ales în sensuri restrânse.  



  Primul element care poate restrânge sensul în 
care este definită datoria externă se referă la durata 
de îndatorare, respectiv durata creditelor sau 
împrumuturilor externe.  
 
 De obicei, creditele sau împrumuturile curente 
sunt excluse din datoria externă, ele fiind 
considerate operaţiuni financiare indispensabile ce 
însoţesc fluxurile materiale; în cadrul operaţiunilor 
financiare curente intră datoriile uzuale rezultate din 
rulajul zilnic al activităţii economice externe, 
precum şi operaţiunile financiare pe termen scurt(o 
lună, 3 luni, 6 luni sau un an).  



5.3.2. Contabilitatea decontărilor cu 

personalul 

 



• Contabilitatea decontărilor cu personalul reflectă 
drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din 
fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de 
odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară 
de muncă, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi 
în bani şi/sau în natură datorate de instituţia publică 
personalului pentru munca prestată şi care se suportă 
din fondul de salarii. 

 

•  Relaţiile de decontare cu personalul implică 

înregistrarea în conturile de cheltuieli a drepturilor de 
personal cuvenite angajaţilor, cât şi plata efectivă a 
acestor sume personalului.  



• Conform art. 56, alin.(l) din Legea 571/2003, sunt considerate 
venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute 
de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract 
individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, 
indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori 
de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă. 
 

• Salariile sunt formate din: 

- salariul de bază cuvenit angajaţilor,  
- sporurile,  
- adaosurile, 
-  indemnizaţiile şi  
- alte sume acordate (pentru conducere, indexările de salarii pentru 

compensarea creşterii preţurilor, indemnizaţiile acordate pentru – 
concediu de  odihnă etc. 



• În categoria decontărilor cu personalul se mai cuprind şi ajutoarele 
materiale şi de protecţie socială sub formă de: ajutoare de boală, 
ajutoare pentru incapacitate temporară de muncă, ajutoare pentru 
îngrijirea copilului, ajutoare de deces şi alte ajutoare acordate de 
instituţie care se suportă din contribuţia pentru asigurări sociale, 
sumele achitate, potrivit legii, pentru şomaj etc. precum şi sumele 
care reprezintă premii acordate personalului. 

 

• În instituţiile publice personalul angajat poate fi încadrat: 

- fie în categoria funcţionarilor publici,  

- fie în categoria personalului contractual. 

 

• Elementele sistemului de salarizare a funcţionarilor publici*(pag. 
97) 



• Personalul contractual din sectorul bugetar reprezintă 
personalul angajat în funcţii de conducere sau în funcţii de 
execuţie, pe bază de contract individual de muncă.  

 
• Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru 

personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreună 
cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se 
încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi 
bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu 
salariile, în vederea realizării obiectivelor stabilite. 



• Conform OMF nr. 86 din 28/01/2005 pentru 
reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, 
începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 
2005, ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice 
şi serviciile publice din subordinea acestora achită salariile 
într-o singură tranşă lunară, în perioada 5-15 a lunii 
curente pentru luna precedentă. 

 
• Calculul venitului impozabil - bază de calcul a impozitului 

pe salarii - se realizează pe baza următoarelor relaţii (pag. 
99): 



5.3.3. Contabilitatea 

contribuţiilor la asigurări 

sociale, protecţia socială şi 

asimilate 

 



• Pentru utilizarea muncii salariate instituţiile publice mai 
înregistrează datorii legate de asigurările şi protecţia socială, 
datorii care constituie pentru instituţii cheltuieli curente. 

 

I. Contribuţia de asigurări sociale 
• Legea nr. 19 din 27 martie 2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare prevede că în sistemul public sunt 
contribuabili: 
 

a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări 
sociale; 

b) angajatorii; 
c) Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională care 

administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de 
şomaj. 



Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 
 

■ persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract 
individual de muncă; 

■ persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau 
care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori 
judecătoreşti, pe durata mandatului; 

■ persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de 
integrare profesională sau alocaţie de sprijin, ce se suportă din 
bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj (şomeri); 

■ persoanele care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de 
contracte de prestări de servicii şi care realizează un venit brut 
pe an calendaristic echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute 
pe economie. 



• Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale 

de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o 

constituie: 

 

a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv 
sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau 
prin contractul colectiv de muncă, şi/sau veniturile 
asiguraţilor. 

b) venitul lunar asigurat, prevăzut în declaraţia sau 
contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic 
de o pătrime din salariul mediu brut lunar pe 
economie. 



• Baza lunară de calcul, la care instituţia publică datorează contribuţia de 
asigurări sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate 
şi/sau veniturile brute lunare realizate de angajaţi. 
 

• Aceeaşi lege stipulează că nu se datorează contribuţia de asigurări sociale 
asupra unor sume care nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului 
prestaţiilor de asigurări sociale, reprezentând, de exemplu: 

a) prestaţii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale 
sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de acesta; 

b) drepturile plătite în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă; 
 

Salariaţii, ca asiguraţi ai sistemului public, mai au în afară de pensie, dreptul la: 
 
a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli 

obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de 
muncă; 

b) prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de 
muncă; 

c) indemnizaţie pentru maternitate (indemnizaţia de maternitate se suportă 
integral din bugetul asigurărilor sociale de stat); 

d) indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav; 
e) ajutor de deces. 



a. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli 
obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de 
muncă 

Angajaţii beneficiază de concediu medical şi de indemnizaţie dacă dovedesc 
incapacitatea temporară de muncă printr-un certificat medical, eliberat conform 
reglementărilor în vigoare. 

 
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă astfel: 

A. de către angajator, în funcţie de numărul de angajaţi avut la data ivirii incapacităţii temporare de muncă: 

a) până la 20 de angajaţi, din a 4-a până în a 10-a zi de incapacitate temporară de muncă; 

b) între 21-100 de angajaţi, din a 4-a până în a 15-a zi de incapacitate temporară de muncă; 

c) peste 100 de angajaţi, din a 4-a până în a 20-a zi de incapacitate temporară de muncă; 

B. de bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu: 

- prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul şomerilor şi a persoanelor asigurate prin declaraţie 
sau contract de asigurare socială; 

- ziua următoare celor suportate de angajator şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă sau 
pensionării. 

 

Durata de acordare a concediului medical şi a indemnizaţiei pentru incapacitate 
temporară de muncă este de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite din 
prima zi de îmbolnăvire. 



• Începând cu a 90-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 180 
de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale. 

 
• Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin 

aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul (media veniturilor lunare din 
ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de 
concediu medical, pe baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia 
individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform legii şi/sau perioadele 
asimilate, după caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare). 

 

• Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de 
boală profesională, accident de muncă sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoză, 
SIDA, cancer de orice tip, precum şi de boală infecto-contagioasă din grupa A şi 
urgenţe medico-chirurgicale, este de 100% din baza de calcul a indemnizaţiei de 
asigurări sociale. 



• b. Prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea 
capacităţii de muncă 

 
• Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata 

normală de muncă sau indemnizaţia pentru trecerea temporară în altă muncă, 
din cauza bolii sau a accidentului, se acordă, pe o durată de cel mult 90 de zile 
calendaristice într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape. 

 

• Cuantumul lunar al acestor indemnizaţii este egal cu diferenţa dintre baza de 
calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale şi venitul salarial brut realizat de 
asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, 
fără a depăşi 25% din baza de calcul.  

 

• Indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice 
continuarea activităţilor din cauza unor boli contagioase, pe durata stabilită în 
certificatul eliberat de inspectoratul teritorial de sănătate publică. 



• Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza 
de calcul (determinată ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe 
baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a achitat contribuţia individuală de 
asigurări sociale în lunile respective). 

 

• Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare 
de 90 de zile, precum şi pensionarii de invaliditate pot beneficia de 
tratament balnear şi reabilitare profesională, în conformitate cu prevederile 
programului individual de recuperare stabilit de medicul expert al 
asigurărilor sociale.  

 

• Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabileşte de medicul 
expert al asigurărilor sociale, în funcţie de tipul afecţiunii şi de natura 
tratamentului. 

 

• Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear se suportă integral din 
bugetul asigurărilor sociale de stat. 



c. Indemnizaţia de maternitate 

 

• Asiguratele au dreptul, pe o perioadă de 126 de zile 
calendaristice, la concediu pentru sarcină şi lăuzie, 
perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de 
maternitate. Condiţia principală de acordare o reprezintă 
stagiul de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni 
anterioare primei zile de concediu medical înscrisă în 
certificatul medical. 

 

• Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de 
zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o 
perioadă de 63 de zile după naştere. 



• Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între 
ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea 
persoanei beneficiare. Persoanele cu handicap, asigurate, 
beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând 
cu luna a 6-a de sarcină, dacă prezintă certificatul de 
persoană cu handicap. 

 

• Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 
85% din baza de calcul a indemnizaţiei (media veniturilor 
lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de 
concediu medical înscrise în certificatul de concediu 
medical, pe baza cărora s-a datorat sau, după caz, s-a 
achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile 
respective şi/sau perioadele asimilate, după caz, din cele 12 
luni din care s-a constituit stagiul de cotizare). 



d. Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului 
bolnav 

• Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

 

• Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea 
copilului până la împlinirea vârstei de doi ani şi, în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea vârstei de trei ani. 

 

• Pentru acordarea acestei indemnizaţii stagiul de cotizare trebuie să fie 
de cel puţin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii 
copilului. 

 

• Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă la cerere, opţional, 
unuia dintre părinţi. De aceleaşi drepturi beneficiază şi asiguratul care, 
în condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au 
încredinţat copii spre creştere şi educare sau în plasament familial. 



 

• Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav 

se acordă pentru îngrijirea copilului bolnav în 
vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu 
handicap, pentru afecţiunile intercurente, până 
la împlinirea vârstei de 18 ani. 

 

• Stagiul de cotizare trebuie să fie de cel puţin 6 
luni de plată a contribuţiei de asigurări sociale, 
în ultimele 12 luni anterioare primei zile de 
concediu medical înscrisă în certificatul 
medical. 



• Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă la cerere, 
opţional, unuia dintre părinţi sau tutorelui căruia i s-au încredinţat 
copiii spre creştere şi educare sau în plasament familial. 
 

• Durata de acordare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav 
este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia 
situaţiilor în care copilul contractează boli contagioase, este 
imobilizat în aparat ghipsat sau este supus unor intervenţii 
chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi 
stabilită de medicul de familie. 
 

• Cuantumul lunar al acestei indemnizaţii este de 85% din baza de 
calcul (media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei 
zile de concediu medical înscrisă în certificatul de concediu medical, 
pe baza cărora s-a datorat, sau după caz, s-a achitat contribuţia 
individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform legii 
şi/sau drepturile aferente perioadelor asimilate, după caz, din cele 12 
luni din care s-a constituit stagiul de cotizare). 



e. Ajutorul de deces 

• În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază 
de ajutor de deces o singură persoană, care poate fi, după caz, 
soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, 
moştenitorul, în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, 
oricare persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile 
ocazionate de deces. 

 

• Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât 
valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat şi făcut 
public de către CNPAS. 

 

• Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de 
îndeplinirea stagiului de cotizare. 



• II. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate 
• Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de 

ocrotire a sănătăţii populaţiei.  
 

• Constituirea fondurilor de asigurări sociale de sănătate se face din 
contribuţia asiguraţilor, din contribuţia persoanelor fizice şi 
juridice care angajează personal salariat, din subvenţii de la 
bugetul de stat, precum şi din alte surse.  
 

• Administrarea fondului de asigurări sociale de sănătate se face 
prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi prin casele de 
asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti. 
 

• Calitatea de asigurat a salariaţilor se dobândeşte din ziua încheierii 
contractului individual de muncă al salariatului şi se păstrează pe 
toată durata acestuia. 
 

•  Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate 
revine celui care angajează persoane salariate. 



• Pe de altă parte, legea prevede că are calitatea de 
asigurat, dar fără plata contribuţiei pentru asigurările 
sociale de sănătate, persoana aflată în una dintre 
următoarele situaţii, pe durata acesteia: 

 

a) satisface serviciul militar în termen; 

b) se află în concediu medical, în concediu pentru 
sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pentru 
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani; 

c) execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest 
preventiv; 

d) face parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor 
social. 



• Cuantumul contribuţiei băneşti lunare a persoanei asigurate se 
stabileşte sub forma unei cote de 6,5 % şi se aplică la venitul 
brut. 

 

•  Persoanele juridice sau fizice care angajează personal salariat au 
obligaţia să reţină şi să vireze casei de asigurări de sănătate 
teritoriale contribuţia pentru sănătate datorată pentru asigurarea 
sănătăţii personalului din unitatea respectivă.  
 

• Acestea au obligaţia să anunţe casei de asigurări de sănătate 
orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor. 
 

• Instituţiile publice care angajează personal salariat au obligaţia 
plătii contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate de 6%, 
raportat la fondul de salarii. 



• III. Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale 

 

• Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte din 
sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi 
specifice prin care se asigură protecţia socială împotriva pierderii, 
diminuării capacităţii de muncă şi decesului ca urmare a accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale. 

 

• Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale se realizează de către Fondul Naţional constituit ca instituţie 
publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului, în virtutea Legii nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea 
pentru accidente de munca şi boli profesionale, modificată prin OUG 
107/24.10.2003. Contribuţiile se colectează de fondurile teritoriale şi se 
virează către Fondul Naţional. 

 

• Baza de calcul pentru contribuţia datorată de instituţie o reprezintă fondul 
brut anual de salarii realizat. 



• Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc se situează 
în limita unui procent minim de 0,5% şi a unui procent maxim de 4% aplicat 
asupra fondului brut de salarii. 

 
• Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform 

legii, nu se aplică asupra sumelor care reprezintă: 
 
a) prestaţii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau 

din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de către acesta; 
 
b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale în cazul desfacerii contractelor 

individuale de muncă, al încetării calităţii de funcţionar public sau de membru 
cooperator; 

 
c) diurnele de deplasare, detaşare şi indemnizaţiile de transfer şi drepturile de autor; 
 
d) sumele obţinute în baza unei convenţii de prestări de servicii sau executări de 

lucrări de către persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă; 
 
e) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale. 



 
  Termenele de plată a contribuţiilor de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale sunt reprezentate de: 
 
 

a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale 
pentru luna în curs, în cazul instituţiilor care 
efectuează plata drepturilor salariale lunar; 

 
b) până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în cazul 

altor categorii de asiguraţi. 



IV. Contribuţia la fondul de şomaj 
 
In conformitate cu legea nr. 76/16 ianuarie 2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu completările şi modificările ulterioare, în sistemul 
asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate prin efectul legii: 

 
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual 

de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în 
condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de 
pensionari; 

b) funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe 
baza actului de numire; 

c) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau 
care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori 
judecătoreşti, pe durata mandatului; 

d) militarii angajaţi pe bază de contract; 
e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru 

cooperator; 



5.3.4. Creanţe şi datorii fiscale 

 



• Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată instituţiile publice a căror cifră de afaceri anuală, 
declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 2 miliarde lei. 

Conform art. 2 alin. (4) din Legea 571/2003 Codul fiscal, operaţiunile impozabile pot fi: 

a) operaţiuni taxabile pentru care se aplica cotele de TVA; 

b) operaţiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată, 
dar este permisă deducerea taxei pe valoarea adăugată datorată sau plătită pentru bunurile 
sau serviciile achiziţionate (pentru exporturi sau alte operaţiuni similare şi pentru 
transportul internaţional sau pentru traficul internaţional de bunuri, conform art. 19 şi art 
20 din Codul fiscal); 

c) operaţiuni scutite fâră drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată 
şi nu este permisă deducerea taxei pe valoarea adăugată datorată sau plătită pentru bunurile 
sau serviciile achiziţionate: 

1) spitalizarea, îngrijirile medicale, inclusiv veterinare, şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de 
spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, 
centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, staţii de salvare şi alte unităţi autorizate să desfăşoare 
astfel de activităţi, cantinele organizate pe lângă aceste unităţi, serviciile funerare prestate de unităţile 
sanitare; 

2) activitatea de învăţământ prevăzută prin Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările 
ulterioare, desfăşurată de unităţile autorizate, inclusiv activitatea căminelor şi cantinelor organizate pe 
lângă aceste unităţi, formarea profesională a adulţilor, precum şi prestările de servicii şi livrările de 
bunuri strâns legate de acestea, efectuate de către instituţiile publice sau de către alte entităţi 
recunoscute, care au aceste obiective; etc 



• Operaţiunile impozabile, aşa cum sunt prezentate în Legea 571/2003 Codul 
fiscal, sunt: 

 
1. Livrarea de bunuri -. Prin livrare de bunuri se înţelege orice transfer al 

dreptului de proprietate asupra bunurilor (energia electrică, enereia termică, 
gazele naturale, agentul frigorific şi altele de aceeaşi natură sunt considerate 
bunuri mobile corporale) de la proprietar către o altă .persoană, direct sau prin 
persoane care acţionează în numele acestora. 

 
2. Prestarea de servicii - Se consideră prestare de servicii orice operaţiune care 

nu constituie livrare de bunuri (de exemplu, închirierea de bunuri sau 
transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing, transferul 
şi/sau transmiterea folosinţei drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, 
mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare, prestările de servicii efectuate 
în baza unui ordin emis de/sau în numele unei autorităţi publice sau potrivit 
legii, intermedierea efectuată de comisionari care acţionează în numele şi în 
contul comitentului atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare 
de servicii). 

 
3. Schimburi de bunuri sau servicii - Reprezintă operaţiuni care implică o livrare 

de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri şi/sau 
prestări de servicii. 



• Faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru 
exigibilitatea taxei reprezintă faptul generator al taxei.  

 
• Faptul generator al taxei intervine şi taxa devine exigibilă la data 

livrării de bunuri sau la data prestării de servicii.  
 

• Taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă atunci când autoritatea 
fiscală devine îndreptăţită în baza legii, la un moment dat, să 
solicite taxa pe valoarea adăugată de la plătitorii taxei. 
 

• Taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă la fiecare din datele 
specificate în contract pentru plata ratelor, respectiv a chiriei, 
redevenţei sau arendei în cazul livrării de bunuri cu plata în rate 
între persoane stabilite în ţară, a operaţiunilor de leasing intern, de 
închiriere, de concesionare sau de arendare de bunuri.  
 

• De asemenea, în cazul încasării de avansuri faţă de data prevăzută 
în contract, taxa pe valoarea adăugată devine exigibilă la data 
încasării avansului. 



• Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată o reprezintă:  
 
a) tot ceea ce constituie contrapartidă obţinută sau care urmează a fi 

obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, 
beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de 
preţul acestor operaţiuni în cazul livrării de bunuri şi prestărilor de 
servicii; 

 
b) preţurile de achiziţie sau, în lipsa acestora, preţul de cost, determinat 

la momentul livrării pentru bunurile constatate lipsă, precum şi 
bunurile degradate calitativ care nu mai pot fi valorificate, cu 
excepţia celor prevăzute de lege (bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi 
naturale sau a altor cauze de forţă majoră, perisabilităţile în limitele prevăzute prin lege, 
bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne etc), 
preluarea de către persoane impozabile a bunurilor achiziţionate sau 
fabricate de către acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au 
legătură cu activitatea economică desfăşurată sau pentru a fi puse la 
dispoziţie altor persoane în mod gratuit.  



c) suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă 
pentru executarea prestărilor de servicii pentru utilizarea 
temporară a bunurilor care fac parte din activele 
persoanei impozabile, în scopuri ce nu au legătură cu 
activitatea sa economică, sau pentru a fi puse la 
dispoziţie, în vederea utilizării în mod gratuit, altor 
persoane, sau prestările de servicii efectuate în mod 
gratuit de către persoana impozabilă în scopuri care nu 
au legătură cu activitatea sa economică, pentru uzul 
personal al angajaţilor săi sau al altor persoane. 



Se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea 
adăugată: 

 

a) impozitele, taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, 
exclusiv taxa pe valoarea adăugată; 

b) cheltuielile accesorii cum ar fi: comisioanele, 
cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, 
decontate cumpărătorului sau clientului; 

c) sumele încasate pentru acoperirea prejudiciilor 
provocate de distrugerea, deteriorarea, nerestituirea în 
termen a bunurilor închiriate sau altele similare, care, de 
fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau 
serviciilor prestate. 



• In baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată nu se cuprind 

următoarele: 

 

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ 
acordate de furnizori direct clienţilor; 

b) penalizările solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a 
obligaţiilor contractuale, precum şi sumele reprezentând daune-
interese stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă dacă sunt 
percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate. 

c) dobânzile percepute pentru: plăţi cu întârziere, livrări cu plata în 
rate, operaţiuni de leasing; 

d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de mărfuri şi 
clienţi prin schimb, fără facturare; 

e) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului şi 
care apoi se decontează acestuia. 



• Cota standard a taxei pe valoarea adăugată este de 19% 
şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru orice 
operaţiune impozabilă care nu este scutită de taxa pe 
valoarea adăugată sau care nu este supusă cotei reduse a 
taxei pe valoarea adăugată de 9%. 

 
• In situaţia în care taxa pe valoarea adăugată aferentă 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate de o instituţie 
publică, care este dedusă într-o perioadă fiscală, este mai 
mare decât taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă 
operaţiunilor taxabile rezultă un excedent în perioada de 
raportare (suma negativă a taxei pe valoarea adăugată) 
se aplică următoarele reguli: 
 

a) se reportează în următoarea perioadă fiscală ca taxă de 
dedus; sau 

b) se solicită rambursarea acesteia. 



• Ca plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, instituţia publică are 
obligaţia să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau 
prestările de servicii efectuate, către fiecare beneficiar. 

 

•  Pentru livrări de bunuri factura fiscală se emite la data livrării de 
bunuri, iar pentru prestări de servicii cel mai târziu la sfârşitul lunii 
în care prestarea serviciului a fost finalizată. 

 

• Pentru bunurile livrate cu aviz de însoţire, factura fiscala trebuie 
emisă în termen de 5 zile, inclusiv, de la data livrării, fără să se 
depăşească sfârşitul lunii în care a avut loc livrarea.  

 

• Pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care se efectuează 
continuu, cum sunt energia electrică, energia termică, gazele 
naturale, apa, serviciile telefonice şi altele asemenea, factura fiscală 
trebuie emisă la data la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea 
adăugată. 



• Instituţiile publice înregistrate ca plătitoare de taxă pe valoarea adăugată trebuie să 
întocmească şi să depună la autoritatea fiscală competentă pentru fiecare perioadă 
fiscală, până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale inclusiv, decontul de 
taxa pe valoarea adăugată. 

 

• Contabilitatea operaţiunilor economice generatoare de TVA se realizează cu ajutorul 
următoarelor conturi: 

- 4423 TVA de plată - cont care are funcţie contabilă de datorii şi care reflectă datoria agentului 
economic faţă de bugetul de stat; 

- 4424 TVA de recuperat - cont care are funcţie contabilă de activ şi care reflectă creanţa 
agentului economic asupra bugetului de stat; 

- 4426 TVA deductibilă - cont care are funcţie contabilă de activ şi care reflectă TVA înscrisă în 
facturi şi alte documente fiscale primite de la furnizori; 

- 4427 TVA colectată - cont care are funcţie contabilă de datorii şi care reflectă TVA înscrisă în 
facturi şi alte documente fiscale emise de către instituţia publică pentru bunurile vândute, 
serviciile şi lucrările prestate către terţi; 

- 4428 TVA neexigibilă - cont care poate avea fie funcţie contabilă de activ, fie de datorii, în 
funcţie de caz; evidenţiază TVA neexigibilă rezultată din vânzările şi cumpărările de bunuri 
cu plata în rate, TVA aferentă cumpărărilor şi vânzărilor de bunuri în baza avizului de însoţire 
a mărfii şi care devine deductibilă, respectiv colectată la primirea sau la emiterea facturii 
fiscale etc. 



IMPOZITUL PE VENIT 



• Impozitul lunar se determină după cum urmează: 

 

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% 
asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din 
salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor 
obligatorii aferente unei luni, şi următoarele: 

■ deducerea personală acordată pentru luna respectivă; 

■ cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă; 

■ contribuţiile la schemele facultative de pensii ocupaţionale, astfel încât 
la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 200 euro; 

 

b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 
16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut 
şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. 



• Instituţiile publice au obligaţia de a calcula şi de a reţine 
impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data 
efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-1 vira la 
bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. 

 

 

• Evidenţa impozitului pe veniturile din salarii datorate 
bugetului statului se realizează cu ajutorul contului  444 
„Impozitul pe venit de natură salariată”, cont cu func-
ţie contabilă de pasiv.  



5.3.5. Decontări-fonduri de la 

Comunitatea Europeană 

(PHARE, ISPA, SAPARD) 

 



• Fondurile de pre-aderare (PHARE, ISPA, SAPARD) sunt un ansamblu de resurse 
financiare alocate de Uniunea Europeană pentru sprijinirea ţărilor din Europa Centrală şi 
de Est candidate la aderarea la UE. începând cu anul 2000, întreaga asistenţă comunitară 
nerambursabilă destinată pregătirii aderării acestor state este concentrată în trei mari 
fonduri: PHARE, ISPA şi SAPARD. 

 

■ PHARE (Polone et Hongrie - Aide â la Restructuration Economique) este un program 
lansat de Comunitatea Europeană în 1990, având ca destinaţie cele două ţări menţionate. 
Ulterior el s-a extins şi la celelalte state din Europa Centrală şi de Est candidate la 
aderarea la UE, devenind principalul instrument de asistenţă financiară şi tehnică oferit de 
UE pentru restructurarea economiilor acestor ţări şi crearea infrastructurii necesare 
aderării la Uniunea Europeană. 

 

■ ISPA (Instrument Structural de Pre-Aderare) este un program intrat în vigoare începând cu 
anul 2000. El s-a adresat celor 10 ţări candidate din Europa Centrală şi de Est, printre 
care şi România. Este echivalentul Fondului de coeziune ce acţionează la nivelul a patru 
state din UE, iar obiectivul său îl constituie dezvoltarea infrastructurii de transporturi şi 
protecţia mediului în ţările candidate la aderare. începând cu anul 2000, timp de şapte ani, 
România va primi anual, în cadrul acestui program, fonduri nerambursabile de 200-260 
milioane Euro. 



■ SAPARD este un program operaţional din anul 2000 care are drept scop 
sprijinirea agriculturii şi dezvoltarea rurală în ţările candidate din Europa 
Centrală şi de Est.  

Contribuţia financiară a Comunităţii Europene este reprezentată de sumele care se 
transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţilor Europene, cu 
titlu de asistenţă financiară nerambursabilă acordată României de către 
Comunitatea Europeană, potrivit prevederilor: 

 
■ Memorandumului de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru 

PHARE; 
 
■ Memorandumului de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA; 
 
■ Acordului multianual de finanţare SAPARD şi prevederilor memorandumurilor 

de finanţare şi acordurilor anuale de finanţare încheiate între Comisia 
Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a 
Acordului multianual de finanţare SAPARD. 



• Structurile de implementare sunt agenţii de implementare, precum 
şi alte entităţi cu atribuţii de gestionare a contribuţiei financiare a 
Comunităţii Europene.  
 

• Gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se 
realizează de către Ministerul Finanţelor Publice prin conturi 
deschise la Banca Naţională a României, trezoreria statului sau, 
după caz, la bănci comerciale. 
 

• Sumele primite din contribuţia financiară nerambursabilă a 
Comunităţii Europene (PHARE, ISPA, SAPARD) se înregistrează 
la instituţiile publice implicate în derularea acestor fonduri (Fondul 
Naţional şi Agenţiile de Implementare) ca şi creanţe - sume de 
primit - şi datorii - sume de plată - în conturile din grupa 45, din 
planul de conturi pentru instituţii publice. 



5.3.6. Contabilitatea 

decontărilor 

 



• Pentru finanţarea instituţiilor subordonate, adică a ordonatorilor 
secundari şi terţiari, în contabilitatea instituţiilor publice se 
utilizează conturile de decontări. 
 

• Între instituţia superioară şi instituţiile subordonate intervin relaţii 
legate de finanţarea cheltuielilor aprobate prin bugetele de venituri şi 
cheltuieli. 
 

• Contabilitatea decontărilor între instituţiile publice se referă la 
operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de 
gestiune, atât în contabilitatea instituţiei debitoare, cât şi a celei 
creditoare aparţinând aceluiaşi ordonator principal de credite. 
 

• Pentru evidenţa relaţiilor de decontare dintre cele trei categorii de 
ordonatori de credite, se utilizează conturile din grupa 48 – 
DECONTĂRI. 



CAPITOLUL 6 
CONTABILITATEA TREZORERIEI 

INSTITUŢIILOR PUBLICE 
6.1. Prezentarea generală şi structura trezoreriei 

6.2. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor efectuate prin conturi la 
trezoreria statului şi bănci 

6.3. Contabilitatea mijloacelor băneşti în numerar 
6.4. Contabilitatea altor valori de trezorerie 

6.5. Contabilitatea acreditivelor şi avansurilor de trezorerie 
6.6. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi din venituri 

proprii 
 



6.1. Prezentarea generală şi 
structura trezoreriei 

 



• Instituţiile publice au nevoie de trezorerie pentru a-şi conduce 
activitatea şi a-şi achita obligaţiile. 

 

• Deşi IPSAS 2 „Declaraţia fluxului de numerar” nu a definit conceptul 
de trezorerie, se consideră că este vorba despre ansamblul 

lichidităţilor şi echivalenţelor de lichidităţi. 

 

• „Obiectivul acestui standard este de a solicita furnizarea de informaţii 
în legătură cu schimbările referitoare la numerar şi echivalenţele de 
numerar ale unui entităţi cu ajutorul unei declaraţii de flux de 
numerar, care clasifică fluxul de numerar din activităţi de exploatare, 
de investiţie şi de finanţare pe parcursul perioadei”. 

 

• Activitatea de trezorerie cuprinde toate operaţiunile privind încasările 
şi plăţile curente. 



În structura trezoreriei, respectiv a operaţiilor de 
trezorerie se cuprind: 
 

■ disponibilităţile băneşti aflate în conturi curente la 
bănci, în lei şi valută, cecurile şi efectele comerciale 
depuse spre încasare sau scontare la bănci; 

■ mijloace băneşti din împrumuturi externe şi interne 
contractate sau garantate; 

■ mijloace băneşti ale bugetelor; 
■ investiţiile financiare, cum sunt obligaţiunile emise şi 

răscumpărate; 
■ acreditivele în lei şi valută şi avansurile de trezorerie; 
■ disponibilităţi din fonduri speciale; 
■ împrumuturi; 
■ pe termen scurt; 



• Operaţiunile de încasare şi plăti au la bază relaţiile de drepturi şi obligaţii cu 
terţii. 
 

• Deci, contabilitatea trezoreriei asigură reflectarea existenţei şi mişcării titlurilor 
de plasament, a disponibilităţilor existente în conturi la trezoreria statului, 
Banca Naţională a României, bănci comerciale şi în casierie. 
 

• Pentru asigurarea unei discipline bugetare ferme, instituţiile bugetare efectuează 
operaţiile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în 
raza cărora îşi au sediul şi unde au deschise conturile de disponibilităţi, de 
venituri şi cheltuieli. 
 

• În vederea efectuării cheltuielilor, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta 
trezoreriei statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri şi cheltuieli. 
 

• Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea plăţilor de casă şi a 
cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului 
aprobat. 
 

• Obligaţiile băneşti între instituţiile publice sau între acestea şi alte persoane 
fizice sau juridice se pot efectua după caz, fie în numerar, fie fără numerar, pe 
baza documentelor de decontare. 



Documentele de încasări şi plăţi în numerar 

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar se efectuează direct prin mişcarea 

sumelor de bani pe baza următoarelor documente: 

 
a) Chitanţa - serveşte ca document justificativ pentru încasarea în numerar în casieria 

instituţiei publice şi la efectuarea înregistrărilor în registrul de casă şi în contabilitate; 

b) împuternicirea - este document justificativ prin care se autorizează o persoană încadrată 
în aceeaşi unitate sau membră a familiei pentru a încasa drepturile băneşti de la casieria 
unităţii când titularul nu se poate prezenta personal, împuternicirea trebuie aprobată de 
conducătorul compartimentului financiar-contabil; 

c) Registrul de casă - în lei sau valută, este un document de evidenţă operativă şi serveşte ca 
document centralizator de înregistrare a încasărilor şi plăţilor efectuate prin casieria 
unităţii pe baza actelor justificative. Pe baza lui, se stabileşte soldul de casă la sfârşitul 
fiecărei zile; 

d) Dispoziţia de plată - încasare către casierie este documentul justificativ de înregistrare în 
registrul de casă şi în contabilitate a operaţiunilor privind achitarea avansurilor aprobate 
pentru cheltuieli de deplasare şi a diferenţei de plătit către titularul de avans, în cazul 
justificării unor sume mai mari decât avansul primit, precum şi a încasării în numerar a 
diferenţelor rămase neachitate din avansurile de deplasare aprobate şi a altor sume, 
conform reglementărilor legale. 



• Documentele de încasări şi plăţi fără numerar 

 

• Operaţiunile de încasări şi plăţi fără numerar constau în decontarea 
drepturilor băneşti prin folosirea unor instrumente de plată, fără 
mişcarea efectivă a banilor.  

 

Din categoria acestor instrumente fac parte: 

 

a) Ordinul de plată - este o dispoziţie necondiţionată, dată de 
emitentul unei bănci de a pune la dispoziţia unui beneficiar o 
anumită sumă de bani la o anumită dată; 

b) Cecul - este un instrument de plată folosit de titularii de conturi 
bancare, cu disponibilităţi corespunzătoare în aceste conturi. 



6.2. Contabilitatea încasărilor 
şi plăţilor efectuate prin 

conturi la trezoreria statului şi 
bănci 

 



 

 

   Prin intermediul conturilor la trezoreria 
statului şi băncii (grupa 51) se evidenţiază valorile 
de încasat cum sunt: 

 

- cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi,  

- disponibilităţile în lei şi în valută,  

- a dobânzilor şi  

- a împrumuturilor pe termen scurt primite.  



• Contul 512 „Conturi la bănci” este un cont 
bifuncţional ce se debitează cu sumele încasate 
de instituţie şi se creditează cu plăţile efectuate. 
Soldul debitor prezintă disponibilităţile în lei şi 
în valută, iar soldul creditor, creditele primite. 

 

 

• Contabilitatea analitică a încasărilor şi plăţilor se 
ţine pe titluri, articole şi aliniate în cadrul fiecărui 
subcapitol sau capitol de cheltuieli.  



6.3. Contabilitatea mijloacelor 
băneşti în numerar 

 



• Instituţiile publice pot efectua o serie de operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar 
în lei şi în valută. 
 

• Sumele în numerar, în lei şi în valută, de care dispune o instituţie publică sunt 
păstrate în casieria acesteia, cu gestionarea lor distinctă (separat lei de valută). 
 

• Operaţiunile de încasări şi plăţi în lei au o pondere redusă în totalul decontărilor 
instituţiei publice. 
 

• Toate operaţiunile de casă se înscriu de către casier în registrul de casă, care 
constituie evidenţa operativă pentru asemenea operaţiuni. 
 

• Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar se realizează cu 
ajutorul contului 531 „Casă” care este un cont de activ şi care se debitează cu 
sumele încasate în numerar sau virate în contul de disponibil al instituţiei publice, 
se creditează cu sumele plătite în numerar sau virate în contul de disponibil al 
instituţiei publice, se creditează cu sumele plătite în numerar sau virate în contul 
de disponibil al instituţiei. Soldul contului este debitor şi semnifică numerarul 
existent în casieria instituţiei. 



6.4. Contabilitatea altor valori 
de trezorerie 

 



 

  In casieriile instituţiilor publice se păstrează şi alte 
valori, cum sunt: 

 

- timbre poştale şi fiscale,  

- bilete de tratament şi odihnă,  

- tichete şi bilete de călătorie, 

-  bonuri valorice pentru carburanţi auto,  

- bilete cu valoare nominală,  

- tichete de masă,  

- alte valori care sunt evidenţiate cu ajutorul contului 532 
„Alte valori”. 



6.5. Contabilitatea acreditivelor 
şi avansurilor de trezorerie 

15_05_2007 
 



Acreditivul este o formă de decontare care a luat o amploare destul de mare în 
cadrul relaţiilor de decontare interne, ştiut fiind faptul că este utilizată cu 
prioritate în relaţiile internaţionale.  

 
Acreditivele reprezintă disponibilităţile băneşti ale unei entităţi, virate într-un cont 

distinct, la dispoziţia unui furnizor în vederea achitării obligaţiei faţă de acesta, 
pe măsura livrării bunurilor, executării lucrărilor şi prestării serviciilor, după 
caz, reprezentând o garantare a plăţii obligaţiilor.  

 
Contul de acreditive se deschide de beneficiar la momentul prevăzut în contract 

(legat de prestarea, livrarea, executarea de servicii) prin virarea mijloacelor 
băneşti din contul de disponibil sau din cel de finanţare bugetară.  

 
Din momentul deschiderii contului de acreditive, instituţia nu mai poate efectua 

plăţi sau încasări către o altă persoană juridică sau fizică decât către persoana 
juridică pentru care a fost deschis contul.  

 
Din momentul efectuării recepţiei bunurilor sau lucrărilor pentru care a fost 

încheiat contractul de acreditiv, după un număr de zile, de asemenea, stabilit în 
contracte. 



6.6. Contabilitatea 
operaţiunilor de încasări şi 
plăţi din venituri proprii 

 



• Instituţiile publice pot desfăşura şi activităţi finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii. Asemenea 
activităţi se întâlnesc la instituţiile de spectacole, muzee, 
cantinele de elevi şi studenţi, instituţiile de cercetări, etc. 

 

• Sumele încasate din veniturile proprii se înregistrează în 
conturile din grupa 56 „Disponibil al instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii”. 

 

• Evidenţa analitică a încasărilor şi plăţilor se ţine pe 
articole şi aliniate în cadrul fiecărui capitol şi subcapitol. 



6.7. Contabilitatea 
ajustărilor pentru pierderea 

de valoare a conturilor de 
trezorerie 



 
• Înregistrarea constituirii ajustărilor pentru deprecierea 

obligaţiunilor emise şi răscumpărate reprezintă o cheltuială 
financiară, iar anularea sau diminuarea ajustărilor, deja constituite, 
reprezintă un venit financiar. 

 

• Evidenţa ajustărilor pentru deprecierea obligaţiunilor emise şi 
răscumpărate se realizează cu ajutorul contului 595 „Ajustări 
pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi 
răscumpărate”.  

 



CAPITOLUL 7 
CONTABILITATEA 

CHELTUIELILOR ŞI 
VENITURILOR 

INSTITUŢIILOR PUBLICE 
7.1. Contabilitatea cheltuielilor 

instituţiilor publice 
 



• Organizarea contabilităţii de angajamente în instituţiile publice determină ca 
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte 
autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile din subordinea acestora, 
ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, precum şi unităţile 
administrativ-teritoriale, instituţiile şi serviciile publice de subordonare locală care 
au personalitate juridică, să organizeze şi să conducă contabilitatea drepturilor 
constatate şi a veniturilor încasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, 
potrivit bugetului aprobat. 

 

• Aceeaşi cerinţă se aplică şi instituţiilor publice finanţate din bugetul asigurărilor 
sociale de stat, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credit. 

 

• Punerea în aplicare a principiilor contabilităţii de angajamente, precum şi aplicarea 
Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public impune gruparea 
cheltuielilor şi veniturilor în contabilitate după natura activităţii în cheltuieli şi 
venituri ordinare (operaţionale) şi cheltuieli şi venituri extraordinare.  



• Activităţile ordinare sunt „orice activităţi care sunt angajate de o entitate, ca 
parte a serviciilor sau activităţilor sale comerciale.  

 

• Activităţile ordinare includ orice activităţi conexe în care entitatea se angajează 
în promovarea incidenţă sau care derivă din aceste activităţi. 

 

•  În urma înregistrării veniturilor şi cheltuielilor din activităţi ordinare rezultă 
surplusul sau deficitul din activităţi ordinare, care reprezintă „valoarea reziduală 
ce rămâne după ce cheltuielile ce derivă din activităţile ordinare au fost deduse 
din veniturile ce derivă din activităţi ordinare. 

 

• Activităţile ordinare sau cum mai sunt cunoscute - activităţi de exploatare, în 
contextul situaţiilor financiare, se referă la acele activităţi pe care entitatea le 
desfăşoară pentru a-şi atinge obiectivele fundamentale.  

 

• De aceea, trebuie făcută distincţie între veniturile curente, respectiv cheltuielile 
generate din activităţile de exploatare, de cele ce apar din deţinerea activelor sau 
de cele legate de finanţarea operaţiunilor entităţii. Cu toate acestea, cele din 
urmă nu pot fi incluse nici în categoria activi taţilor extraordinare. 



7.1. Contabilitatea cheltuielilor instituţiilor publice 

7.1.1. Delimitări privind cheltuielile instituţiilor 

publice 

 
IPSAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” defineşte 

cheltuielile ca fiind „descreşteri ale beneficiilor 

economice sau ale potenţialului de servicii în timpul 

perioadei de raportare sub formă de ieşiri sau de consum 

de active sau apariţii de datorii care au ca rezultat 

descreşteri în activele nete/capitaluri proprii, altele decât 

cele legate de distribuirile către proprietari”. 



• In situaţiile financiare cheltuielile trebuie prezentate 
utilizând una din metodele de mai jos: 

 

■  metoda clasificării după natura cheltuielilor; 

■  metoda funcţională, care clasifică cheltuielile după 
programul sau scopul pentru care sunt făcute. 

 

In situaţia în care se alege pentru prezentarea performanţei 
financiare cea de-a doua metodă, obligatoriu vor prezenta 
informaţii suplimentare despre natura cheltuielilor, 
inclusiv cheltuielile cu amortizările şi deprecierile, cu 
beneficiile angajaţilor şi costurile de finanţare. 



• În cazul contabilităţii de angajamente, potrivit principiilor 
contabile general acceptate prevăzute în Sistemul 
European de Conturi 95, cheltuielile reflectă suma 
bunurilor şi serviciilor consumate de către instituţie în 
decursul unui exerciţiu financiar, chiar dacă acestea au 
fost plătite sau nu în perioada respectivă. 

 

• Cheltuielile efectuate de instituţiile publice mai pot fi 
numite şi cheltuieli bugetare, deoarece efectuarea acestora 
are la bază un buget ce nu trebuie depăşit.  



• Cheltuielile bugetare sunt definite ca fiind cheltuieli aprobate şi 
efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele instituţiilor 
publice şi a serviciilor publice de interes local şi din bugetele 
activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare, în limita 
şi cu destinaţiile prevăzute în bugetele respective.  

 

• Aceste cheltuieli sunt grupate conform clasificaţiei bugetare 
stabilite prin lege, clasificaţie care determină gruparea într-o 
ordine obligatorie şi după criterii unitare, precis determinate, a 
cheltuielilor cuprinse în bugete. 

 

 

• Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt 
determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile 
bugetare anuale (art.14 - Legea 500/2002). 



Ca şi în cazul agenţilor economici, şi instituţiile publice au 
trecut la contabilitatea de angajamente. Potrivit Cadrului 
general elaborat de IASC (Comitetul pentru Standarde 
Internaţionale de Contabilitate), contabilitatea de 
angajamente se referă la modul cum trebuie întocmite 
situaţiile financiare, pentru ca acestea să-şi îndeplinească 
obiectivele.  

 

Conform acestui concept, „efectele tranzacţiilor şi ale altor 

evenimente sunt recunoscute atunci când evenimentele şi 

tranzacţiile se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau 

echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt 

înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în 

situaţiile financiare ale perioadelor aferente.” 



• Conform contabilităţii de angajamente, cheltuielile se vor recunoaşte în contabilitate 
astfel: 

■ pentru bunurile achiziţionate, cheltuielile se vor recunoaşte în contabilitate în momentul 
transferului dreptului de proprietate; 

■ pentru serviciile primite, cheltuielile se vor recunoaşte în momentul încheierii prestaţiei; 

■ pentru consumul propriu, cheltuiala se recunoaşte în momentul în care se desfăşoară 
efectiv producţia; 

■ salariile şi indemnizaţiile brute se recunosc în contabilitate în cursul perioadei pentru care 
s-a prestat activitatea; 

■ primele şi alte plăţi excepţionale se recunosc drept cheltuieli în momentul în care trebuie 
plătite; 

■ cotizaţiile sociale efective din sarcina angajatorilor sunt recunoscute drept cheltuieli în 
momentul în care sunt recunoscute şi salariile angajaţilor; 

■ consumul propriu se recunoaşte în contabilitate atunci când producţia are loc; 

■ costurile cu dobânzile se recunosc în perioada în care sunt datorate conform contractului şi 
nu în perioada când sunt plătite; 

■ cheltuielile cu transferurile neconsolidabile se recunosc la instituţia care transferă 
fondurile; 

■ costurile de capital - amortizările se recunosc lunar, pe parcursul duratei de viaţă utile a 
activului fix. 



7.1.2. Clasificarea cheltuielilor 

instituţiilor publice 

 



• A. Din interpretarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public, respectiv IPSAS 1 „Prezentarea Situaţiilor 
financiare”, IPSAS 9 „Venituri”, IPSAS 12 „Stocuri”, reiese faptul 
că, cheltuielile se împart în două categorii, şi anume: 

 

■  Cheltuieli (costuri) ale perioadei sunt cheltuielile care se 
înregistrează în contabilitate indiferent dacă instituţia desfăşoară o 
activitate consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. 
Aceste cheltuieli sunt recunoscute în contabilitate în momentul în 
care se efectuează. 

 

■  Cheltuieli (costuri) de prelucrare, care cuprind cheltuielile directe, 
precum şi cheltuieli de producţie indirecte, fixe şi variabile, care 
sunt angajate în transformarea materiei prime în producţie finită. 
Aceste cheltuieli se recunosc în contabilitate în momentul efectuării 
activităţii de producţie. 



• B. În general, cheltuielile pot fi recunoscute în contabilitate în următoarele 
momente: 
 

■  în momentul efectuării tranzacţiei legate de achiziţia bunurilor, lucrărilor sau 
serviciilor; 

■  în momentul consumului efectiv; 
■  în momentul efectuării tranzacţiilor legate de vânzarea bunurilor, lucrărilor sau 

serviciilor efectuate în scopul vânzării; 
■  în momentul plăţii. 
 
a) Momentul efectuării tranzacţiei legate de achiziţia bunurilor, lucrărilor sau 

serviciilor presupune recunoaşterea cheltuielilor atunci când acestea sunt 
achiziţionate.  

 
Spre deosebire de contabilitatea întreprinderilor, unde cheltuielile se înregistrează 

în momentul în care se fac efectiv sau în momentul în care se vinde producţia 
finită pentru care s-au efectuat cheltuielile respective, în contabilitatea 
instituţiilor publice, cheltuielile legate de achiziţia bunurilor se înregistrează în 
momentul în care are loc transferul dreptului de proprietate.  



b) Momentul consumului efectiv presupune ca în contabilitatea instituţiei să se 
înregistreze cheltuielile atunci când acestea se fac efectiv.  

 
Deoarece instituţiile publice au rolul de a furniza servicii gratuite pentru 

colectivitate, servicii ce sunt evaluate la preţul factorilor, atunci cheltuielile 
sale sunt preponderent cheltuieli ale perioadei şi deci, se vor înregistra în 
contabilitate în primele două momente, cel de-al treilea moment fiind specific 
agenţilor economici. 
 

La fel ca şi consumurile de stocuri, sunt înregistrate în momentul „consumului 
efectiv” şi cheltuielile cu munca vie, respectiv salarii, asigurări sociale etc.  

 
Aşa cum se ştie, cheltuielile cu salariile se reflectă în contabilitatea angajatorilor 

la valoarea lor brută, urmând ca din aceasta să se retină datoriile sociale şi 
fiscale ale angajaţilor, însă care se reţin la sursă. în momentul determinării şi 
înregistrării datoriei faţă de salariaţi, instituţia trebuie să înregistreze şi 
datoriile faţă de societate, legate de utilizarea muncii salariate, precum 
asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate, fond de şomaj etc. 



c) Momentul plăţii presupune ca cheltuiala să se înregistreze în 
contabilitate concomitent cu efectuarea plăţii.  

 

Acest moment este specific contabilităţii de casă, însă uneori se 
poate utiliza şi în contabilitatea de angajamente.  

 

Spre exemplu, primele şi alte plăţi excepţionale acordate 
angajaţilor instituţiei se înregistrează drept cheltuieli în 
momentul în care se face efectiv plata; de asemenea, 
cheltuielile cu dobânzile aferente unor credite se înregistrează 
în contabilitate în momentul în care acestea apar în extrasul de 
cont, adică atunci când banii sunt retraşi efectiv din contul de 
disponibil al instituţiei. 



C. După natura activităţii şi destinaţia cheltuielilor, acestea sunt grupate 
astfel: 

■  Cheltuieli operaţionale; 

■  Cheltuieli financiare; 

■ Cheltuieli extraordinare; 

■  Alte cheltuieli finanţate din buget. 

 

 

Cheltuielile operaţionale cuprind: 

■ cheltuieli privind stocurile; 

■ cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; 

■ cheltuieli cu alte lucrări şi servicii executate de terţi; 

■ cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 

■ cheltuieli cu personalul; 

■ alte cheltuieli operaţionale; 

 



Cheltuielile financiare ale instituţiei publice sunt legate de activitatea financiară a 
acesteia şi se referă la: 

 

■  pierderi din creanţe legate de participaţii, determinate de plata garanţiilor către 
alte societăţi - gaze, telefon, energie - şi care au devenit nerecuperabile; 

■  cheltuieli cu diferenţele de curs valutar, determinate de reevaluarea 
disponibilităţilor băneşti şi a împrumuturilor în valută, operaţie efectuată la 
finele fiecărei luni, precum şi în urma încasării creanţelor şi plăţii datoriilor 
exprimate în valută; 

■  cheltuielile cu dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de instituţie; 

■  cheltuielile determinate de diferenţele din reevaluare şi diferenţele de curs 
aferente dobânzilor încasate (diferenţe nefavorabile); 

■  dobânzi de transferat Comunităţii Europene, în cadrul programului SAPARD, 
precum şi sume transferate bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb 
valutar în cadrul programului SAPARD şi alte pierderi legate de acest 
program; 

■  alte cheltuieli financiare care nu se regăsesc în structurile de mai sus; 

■  cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele; 



• Alte cheltuieli finanţate de la buget se referă la cheltuielile efectuate din 
resurse bugetare provenite din subvenţii de la buget, transferuri consolidabile, 
transferuri neconsolidabile etc. 

 
În aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse: 

 
■  cheltuielile privind subvenţiile de la buget, care se referă la cheltuielile efectuate 

din subvenţiile provenite de la bugetul de stat; 
■  cheltuielile privind sumele alocate, care cuprind cheltuielile determinate de 

sumele alocate de ordonator principal de credite, conform bugetului aprobat; 
■  cheltuieli privind transferurile consolidabile, care se referă la cheltuielile legate 

de sumele alocate de la buget, considerate transferuri consolidabile; 
■  cheltuieli privind transferurile neconsolidabile, care sunt cheltuielile determinate 

de transferurile neconsolidabile; 
■  cheltuielile privind dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice externe şi 

interne; 
■  cheltuielile privind împrumuturile acordate; 
■  cheltuielile privind rambursările de credite; 



• Cheltuielile extraordinare sunt cheltuieli ce apar în instituţie ca 
urmare a fenomenelor naturale care determină pierderi pe care 
instituţia nu le-a prevăzut, precum şi cheltuieli legate de valoarea 
neamortizată a activelor fixe scoase din funcţiune înainte de 
expirarea duratei normale de utilizare. 

 

D. Ţinând seama de clasificaţia economică, cheltuielile bugetare se 
clasifică în: 

 

• A. Cheltuieli curente 

• B. Cheltuieli de capital 

• C. Operaţiuni financiare 

• D. Rezerve, excedent/deficit 



• A. Cheltuielile curente se grupează la rândul lor pe titluri, astfel: 
 

■ titlul I - Cheltuieli salariate, care cuprinde cheltuielile cu salariile, defalcate pe 
salarii în bani şi în natură, iar la rândul lor, în salarii de bază, salarii de merit, 
indemnizaţii de conducere, spor de vechime etc, contribuţiile aferente salariilor, 
sume destinate deplasărilor, tichetele de masă; 

■ titlul II - Bunuri şi servicii, care cuprinde cheltuielile cu rechizitele, cu hrana 
animalelor şi a oamenilor, cu medicamentele, cu furniturile de birou, cu 
obiectele de inventar, cu lucrările şi serviciile executate de terţi; 

■ titlul III - Dobânzi, care se referă la dobânzile şi comisioanele aferente datoriei 
publice interne şi externe; 

■ titlul IV - Subvenţii care cuprinde alocaţiile de la buget acordate instituţiilor 
publice, precum şi subvenţiile acordate pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi 
tarif; 

■ titlul V - Fonduri de rezervă, care cuprinde fondurile aflate la dispoziţia 
guvernului şi a administraţiei publice locale în vederea utilizării lor conform 
dispoziţiilor legale; 

■ titlul VI şi VII - Transferuri, care cuprinde transferurile dintre diversele bugete 
şi reprezintă transferuri consolidabile şi transferurile neconsolidabile, care 
cuprind burse, ajutoare sociale, contribuţii şi plăţi la diverse programe etc. şi 
transferurile curente; 

■ titlul VIII - Asistenţa socială, care se referă la cheltuieli legate de asigurări şi de 
asistenţă socială; 



B. Cheltuieli de capital, în care apar titlurile: 
 
■ titlul IX unde se reflectă cheltuielile cu investiţiile instituţiilor 

publice, ale regiilor autonome, ale companiilor şi societăţilor cu 
capital de stat, precum şi ale activităţilor autofinanţate, precum 
şi cheltuielile cu reparaţiile capitale aferente activelor fixe 
corporale şi necorporale; pentru efectuarea cheltuielilor de 
capital, instituţiile publice prezintă unităţilor de trezorerie 
programul de investiţii aprobat 

 
■  titlul X - Stocuri, care cuprinde fondurile de rezerve de stat şi 

de mobilizare, precum şi fondul seminţelor de rezervă. 



• C. Operaţiuni financiare, în care apar 
următoarele cheltuieli: 

 

■ titlul XI - împrumuturi acordate, care reflectă 
cheltuielile cu împrumuturile acordate pentru 
înfiinţarea unor instituţii sau acordate de diverse 
agenţii guvernamentale prin agenţii de credit; 

■ titlul XII - Rambursări de credite, plăţi de 
dobânzi şi comisioane la credite. 

 

• D. Rezerve, excedent / deficit. 



7.1.3. Fazele efectuării 

cheltuielilor 

 



• Cheltuielile bugetare, pentru a fi angajate şi efectuate, trebuie să 
fie stipulate într-o bază legală. 

 

• Pentru efectuarea cheltuielilor, instituţiile publice prezintă 
unităţilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au deschise 
conturile, bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe 
trimestre. 

 

• Legile bugetare anuale cuprind creditele bugetare pentru fiecare 
exerciţiu bugetar, precum şi structura economică a acestora. 
Sumele aprobate prin buget la partea de cheltuieli, în cadrul 
cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, 
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. 



• I.  Angajarea este prima fază a execuţiei bugetare în care se urmăreşte ca 
sumele prevăzute în buget pe partea de cheltuieli să nu fie depăşite. Angajarea 
cheltuielilor îmbracă două forme, şi anume: 

 

■  Angajament bugetar care reprezintă actul prin care o autoritate competentă 
afectează fonduri publice unei destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate. 
Tot angajament bugetar este şi actul administrativ prin care rezervă creditul 
bugetar pentru plata unei obligaţii ce rezultă din execuţia ulterioară a 
angajamentului legal. Angajamentul bugetar precede angajamentului legal. 

■  Angajamentul legal este o fază în cadrul execuţiei bugetare care se referă la 
actele juridice din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama 
fondurilor publice sau actul juridic prin care se creează sau se constată obligaţii 
de plată pe seama fondurilor publice. 

 

Pentru acţiuni ce se desfăşoară pe mai multe exerciţii bugetare, în buget se înscriu 
separat creditele de angajament şi creditele bugetare, iar ordonatorii de credite 
vor încheia angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate 
pentru exerciţiul bugetar respectiv. 



• II. Lichidarea cheltuielilor este faza în procesul execuţiei bugetare în 
care se verifică existenţa angajamentelor şi realitatea sumei datorate, 
se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza 
documentelor justificative ce stau la baza operaţiei respective. 

 

Verificarea existenţei obligaţiei de plată vizează pe de-o parte verificarea 
documentelor justificative ce au stat la efectuarea operaţiei şi, pe de 
altă parte, verificarea realităţii operaţiei, adică dacă bunurile au fost 
livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau, după caz, existenţa 
unui titlu care să justifice plata. 

 

Cele două faze de mai sus - angajarea şi ordonanţarea - se efectuează 
numai cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu. 



• III- Ordonanţarea cheltuielilor este faza execuţiei bugetare prin 
care se confirmă că operaţia a avut loc şi plata poate fi realizată. 
 

Primele trei faze - angajarea, lichidarea, ordonanţarea - sunt de 
competenţa ordonatorului de credite şi se efectuează pe baza 
avizelor date de compartimentele de specialitate ale instituţiei 
publice. 
 

• IV. Plata cheltuielilor este faza în cadrul execuţiei bugetare în care 
instituţia publică îşi achită efectiv obligaţiile faţă de terţi.  
 

In cadrul exerciţiului bugetar pot apărea venituri neîncasate sau 
cheltuieli neplătite până la 31 decembrie.  

 
Acestea se vor încasa sau se vor plăti în anul următor, iar creditele 

bugetare neutilizate până la închiderea exerciţiului bugetar se 
anulează de drept. 



7.1.4. Conţinutul economic al 

conturilor de cheltuieli 

 



• Contabilitatea analitică a cheltuielilor, în instituţiile publice, se ţine 
pe structura clasificaţiei bugetare.  

 

• Astfel, structura unui cont de cheltuieli va cuprinde: 

 

■ 1. simbolul contului din planul de conturi; 

■ 2. capitolul; 

■  3. sursa de finanţare a cheltuielilor, respectiv: bugetul de stat, 
bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat etc, venituri 
proprii şi subvenţii, alte surse etc. 

■ 4. subcapitolul; 

■ 5. titlul; 

■ 6. articolul; 

■ 7. alineatul; 

■ 8. paragraful. 



• Pentru programele aprobate prin buget, contul va include şi un 
cod al programului. 
 

• Spre exemplu, contul 641.51.01.01.1.10.01 reflectă: 
 
■ 641 - simbolul contului cheltuieli cu salariile; 
■ 51 - reprezintă codul capitolului „Autorităţi publice”, conform 

clasificaţiei bugetare; 
■ 01 - arată bugetul finanţator, în cazul de faţă, bugetul de stat; 
■ 01 - reflectă instituţia  finanţată, în cazul de faţă, .Administraţia 

prezidenţială”; 
■ I - reflectă titlul de cheltuieli conform clasificaţiei bugetare, 

respectiv „Cheltuieli de personal”, titlul I; 
■ 10.01 - arată codul articolului din clasificaţia bugetară, în cazul de 

faţă „Cheltuieli cu salariile”, respectiv „Salarii de bază”. 
 

 



CAPITOLUL 7. CONTABILITATEA 

TREZORERIEI INSTITUŢIILOR 

PUBLICE 

7.1. Delimitări şi structuri privind trezoreria 

7.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de 

trezorerie 

7.3. Evaluarea elementelor de trezorerie 

7.4. Documente contabile 

7.5. Contabilitatea trezoreriei 

 



Capitolul tratează problemele ce prezintă 
particularităţi specifice în contabilitatea 

instituţiilor publice referitoare la trezorerie: astfel, 
după o succintă prezentare şi evaluare a elementelor 
de trezorerie, materialul abordează contabilitatea 
operaţiilor privind trezoreria fără a se insista asupra 
elementelor deja tratate de contabilitatea generală 
cum ar fi contabilitatea investiţiilor financiare pe 
termen scurt; contabilitatea valorilor de încasat; 
încasările şi plăţile prin conturi la bănci, în lei şi 
valută; contabilitatea mijloacelor băneşti în numerar 
şi a altor valori; contabilitatea acreditivelor şi a 
avansurilor de trezorerie; viramentele interne, etc. 



7.1. Delimitări şi structuri 

privind trezoreria 



 
 Instituţiile publice au nevoie de trezorerie 
pentru a-şi conduce activitatea şi aşi achita 
obligaţiile.  
 
 Activitatea de trezorerie cuprinde toate 
operaţiunile privind încasările şi plăţile curente, 
asigurând reflectarea existenţei şi mişcării titlurilor 
de plasament, a disponibilităţilor existente în conturi 
la trezoreria statului, Banca Naţională a României şi 
în casierie.  



În scopul întăririi rolului finanţelor publice şi al asigurării 
unei discipline bugetare ferme, instituţiile publice indiferent 
de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv 
activităţile de pe lângă unele instituţii publice, finanţate 
integral din venituri proprii, efectuează operaţiunile de 
încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei 
statului în raza cărora îşi au sediul şi unde au deschise 
conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilităţi, în condiţii 
de siguranţă.  

 

În vederea efectuării cheltuielilor prevăzute în buget, 
instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei 
statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat în condiţiile legii.  



Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea 
plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile 
clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.  

În structura trezoreriei se cuprind următoarele: 
- investiţiile financiare, cum sunt obligaţiunile emise şi 

răscumpărate; 
- disponibilităţile băneşti aflate în conturi curente la 

trezoreria statului şi la bănci, în lei şi valută, cecurile şi 
efectele comerciale depuse spre încasare; 

- mijloace băneşti din împrumuturi externe şi interne 
contractate sau garantate; 

- împrumuturi pe termen scurt; 
- mijloace băneşti ale bugetelor; 
- numerarul din casierie şi alte valori; 
- acreditivele în lei şi valută şi avansurile de trezorerie; 
- disponibilităţi din fonduri speciale, venituri proprii, etc. 



La instituţiile publice, investiţiile financiare constau 
în obligaţiuni emise de către stat/unităţile 
administrativ-teritoriale - primării în vederea 
asigurării surselor de finanţare, acestea fiind 
răscumpărate înainte de scadenţă şi anulate. 



Prin intermediul conturilor de la trezoreria statului 
şi bănci se evidenţiază valorile de încasat cum sunt 
cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi, 
disponibilităţile în lei şi valută, dobânzile şi 
împrumuturile pe termen scurt primite. 

 

 Pentru reflectarea în contabilitatea instituţiilor 
publice a veniturilor încasate potrivit legii, 
ordonatorii de credite folosesc conturile de 
mijloace băneşti - disponibilităţi ale bugetelor. 



Contabilitatea mijloacelor băneşti aflate în casieria 
entităţii se ţine distinct în lei şi în valută, ponderea 
acestora în totalul decontărilor instituţiei fiind redusă. 

 

Acreditivele reprezintă disponibilităţile băneşti ale 
unei instituţii, virate într-un cont distinct, la dispoziţia 
unui furnizor în vederea achitării obligaţiei instituţiei. 

 

Avansurile de trezorerie reprezintă sume puse la 
dispoziţia unor persoane împuternicite de instituţie, în 
vederea efectuării de plăţi în favoarea acesteia. 

 



Se disting, ca o structură bine definită în 
componenţa trezoreriei unei instituţii publice, 
disponibilităţile din fonduri cu destinaţie specială. 

 

Entităţile publice pot desfăşura şi activităţi finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii (precum 
activităţile din instituţii de spectacole, muzee, 
cantine de elevi şi studenţi) reflectate în conturi 
speciale de disponibil din venituri proprii. 



 De asemenea, se evidenţiază distinct 
disponibilul din veniturile fondurilor speciale - este 
vorba despre veniturile bugetului asigurărilor pentru 
şomaj, respectiv fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, etc. 

 

 Viramentele interne reflectă operaţiunile de 
transferuri de disponibilităţi băneşti între conturile de 
la trezorerie statului şi casieria instituţiei publice. 



7.2. Analiza şi funcţionarea 

conturilor de trezorerie 



Instituţiile publice folosesc pentru evidenţierea 
operaţiunilor de încasări şi plăţi conturile din clasa 
5 „Conturi la trezoreria statului şi bănci 
comerciale“. 
 
 



Conturile de trezorerie sunt conturi de activ cu 
excepţia vărsămintelor de efectuat, împrumuturilor pe 
termen scurt, dobânzilor de plată şi contului de 
ajustare de valoare pentru deprecierea obligaţiunilor 
care au funcţie contabilă de pasiv.  

 

Se remarcă şi prezenţa unor conturi bifuncţionale, cum 
sunt cele de disponibil al bugetelor (local, asigurări 
sociale de stat), disponibil al fondurilor speciale 
(fondul bugetului asigurărilor pentru şomaj, etc.). 



Conturile de activ se debitează cu încasările 
efectuate sau cu titlurile emise şi se creditează cu 
plăţile efectuate sau cu anularea titlurilor.  
 
Soldul debitor reprezintă disponibilităţile existente 
sau titlurile deţinute în cadrul instituţiei publice.  
 
Conturile de pasiv se creditează în momentul 
contractării datoriei - cu împrumuturile contractate, 
dobânzile de plată, vărsăminte de efectuat pentru 
titluri, etc. şi se debitează cu stingerea acestor 
datorii. 



7.3. Evaluarea elementelor de 

trezorerie 



Evaluarea elementelor de trezorerie se referă la 
evaluarea investiţiilor financiare pe termen scurt 
respectiv a disponibilităţilor şi operaţiilor în valută. 

 

Investiţiile financiare pe termen scurt de natura 
obligaţiunilor emise şi răscumpărate de primării se 
evaluează la patru momente sau reguli generale 
stabilite în acest sens:  

-la intrarea în patrimoniu;  

-cu ocazia inventarierii;  

-la bilanţ şi, respectiv  

-la ieşirea din patrimoniu.  



La intrarea în patrimoniul instituţiei investiţiile 
financiare se evaluează la costul de achiziţie, sau la 
valoarea stabilită potrivit contractelor.  
 
La bilanţ, investiţiile pe termen scurt trebuie 
prezentate la valoarea de intrare mai puţin ajustările 
cumulate pentru pierderea de valoare.  
 
Pentru deprecierea investiţiilor pe termen scurt, la 
sfârşitul exerciţiului bugetar, cu ocazia inventarierii, 
dacă se constată că valoarea contabilă o devansează 
pe cea realizabilă netă - de inventar se constituie o 
ajustare ce poate fi ulterior majorată, respectiv 
diminuată sau anulată.  



La ieşirea din instituţie a investiţiilor pe termen scurt, 
eventualele ajustări pentru pierderea de valoare se anulează.  

 

Evaluarea disponibilităţilor şi a operaţiilor în valută, implică 
tratamentele contabile: 

- operaţiile privind încasările şi plăţile în valută se 
înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de 
BNR; 

-la finele perioadei diferenţele de curs valutar rezultate din 
evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de 
trezorerie cum sunt: acreditive, depozite pe termen scurt în 
valută, la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil 
pentru această dată, se înregistrează în conturile de venituri 
sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. 



7.4. Documente contabile 



În vederea efectuării operaţiunilor specifice 
contabilităţii trezoreriei - încasări şi plăţi, instituţiile 
publice utilizează documente contabile de încasări şi 
plăţi cu şi fără numerar.  

 

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar se 
efectuează direct prin mişcarea sumelor de bani în 
baza următoarelor documente: 



• chitanţa - document justificativ pentru încasarea 
în numerar în casieria instituţiei publice şi la 
efectuarea înregistrărilor (registrul de casă / 
contabilitate); 

 

• registrul de casă în lei sau valută - document de 
evidenţă operativă ce serveşte ca document 
centralizator de înregistrare a încasărilor şi 
plăţilor efectuate prin casieria unităţii în baza 
actelor justificative. În baza registrului de casă 
se stabileşte soldul de casă la sfârşitul fiecărei 
zile; 



• dispoziţia de plată-încasare către casierie - document 
justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în 
contabilitate a operaţiunilor privind achitarea avansurilor 
aprobate pentru cheltuieli de deplasare şi a diferenţei de 
plătit către titularul de avans, în cazul justificării unor sume 
mai mari decât avansul primit, precum şi a încasării în 
numerar a diferenţelor rămase neachitate din avansurile de 
deplasare aprobate şi a altor sume, conform reglementărilor 
legale; 

 

• împuternicirea, delegarea - document justificativ prin care 
se autorizează o persoană încadrată în aceeaşi unitate sau 
membră a familiei pentru a încasa drepturile băneşti de la 
casieria unităţii când titularul nu se poate prezenta personal. 



Operaţiunile de încasări şi plăţi fără numerar constau în 
decontarea drepturilor băneşti prin folosirea unor 
instrumente de plată, fără mişcarea efectivă a banilor. Se pot 
menţiona în această categorie: 

 

ordinul de plată - este o dispoziţie necondiţionată, dată de 
emitent unei bănci de a pune la dispoziţia unui beneficiar o 
sumă de bani la o anumită dată; 

 

cecul - instrument de plată folosit de titularii de conturi 
bancare, cu disponibilităţi corespunzătoare în aceste conturi, 
prin care trăgătorul dă ordin trasului să achite o sumă de 
bani unei terţe persoane, numite beneficiar. Cecul prezentat 
este plătit numai la vedere (depunere de către beneficiar). 



 Pentru organizarea contabilităţii mijloacelor şi 
operaţiilor băneşti prin conturile de la trezoreria 
statului sau bănci o importanţă deosebită prezintă 
circularea şi conţinutul extraselor de cont, 
împreună cu documentele justificative ale 
operaţiilor din aceste conturi, anexate. 



7.5. Contabilitatea trezoreriei  

 

7.5.1. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor efectuate prin 

conturi la trezoreria statului şi la bănci 

7.5.2. Contabilitatea disponibilităţilor bugetelor 

7.5.3. Contabilitatea disponibilităţilor din fonduri cu 

destinaţie specială 

7.5.4. Contabilitatea disponibilităţilor instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate din venituri proprii 

7.5.5. Contabilitatea disponibilului din veniturile 

fondurilor speciale 

7.5.6. Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de 

valoare a conturilor de trezorerie 

 



7.5.1. Contabilitatea încasărilor 

şi plăţilor efectuate prin conturi 

la trezoreria statului şi la bănci 



Conturile la trezoreria statului şi la bănci evidenţiate 
de grupa 51 grupează: 

 

-disponibilităţile din împrumuturi pe termen scurt 
primite de la trezoreria statului,  

-valorile de încasat,  

-încasările şi plăţile prin conturile la bănci în lei şi 
valută,  

-disponibilităţile din împrumuturi şi,  

- împrumuturile primite. 



7.5.2. Contabilitatea 

disponibilităţilor bugetelor 



Operaţiunile privind încasarea veniturilor de către 
ordonatorii de credite se reflectă în conturi specifice 
de disponibil, pe categoriile admise, potrivit legii cu 
ajutorul conturilor din grupa 52 „Disponibilul 
bugetelor"  



7.5.3. Contabilitatea 

disponibilităţilor din fonduri cu 

destinaţie specială 



În acord cu reglementările în vigoare, disponibilităţile din 
fonduri cu destinaţie specială se delimitează în:  
550 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială", 551 
„Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială",  
552 „Disponibil pentru sume de mandat şi sume în 
depozite",  
553 „Disponibil din taxe speciale",  
554 „Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de 
serviciile publice de interes local",  
555 „Disponibil al fondului de risc",  
556 „Disponibil din depozite speciale constituite pentru 
construirea de locuinţe",  
557 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului". 



7.5.4. Contabilitatea 

disponibilităţilor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii 



Se impune distincţia între instituţiile finanţate 

integral din venituri proprii ce funcţionează ca 
instituţii publice autonome (servicii publice) cum 
este cazul Corpului Gardienilor Publici şi respectiv 
activităţile finanţate din venituri proprii - este cazul 
activităţilor din structura Consiliilor Locale precum 
păşunatul sau administraţia pieţelor sau oboarelor.  

 

De asemenea, există activităţi ce pot fi finanţate 

parţial sau integral din venituri proprii cum ar fi 
activitatea de microproducţie desfăşurată la atelierele 
şcoală, cantinele de elevi şi studenţi, instituţiile de 
cercetări etc.  

 



În acord cu delimitarea realizată şi conturile de 
disponibil se structurează astfel:  

 

-560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii",  

-561 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii",  

-562 „Disponibil al activităţilor finanţate din 
venituri proprii." 



7.5.5. Contabilitatea 

disponibilului din veniturile 

fondurilor speciale 



Se cuprind în această structură conturile de 
disponibil din: 
-veniturile Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate - 571 şi, respectiv  
- disponibilul din veniturile bugetului asigurărilor 
pentru şomaj - 574,  
 

fiecare detaliate în: 
-conturi de disponibil din venituri curente,  
-cont de rezultat al execuţiei bugetare curente (cont 
bifuncţional) cât şi al execuţiei bugetare din anii 
precedenţi şi 
- cont de depozite. 



7.5.6. Contabilitatea ajustărilor 

pentru pierderea de valoare a 

conturilor de trezorerie 



Pentru ajustarea deprecierii obligaţiunilor emise şi 
răscumpărate se utilizează contul 595 „Ajustări 
pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise 
şi răscumpărate" care evidenţiază pe credit 
constituirea sau majorarea ajustărilor iar pe debit 
diminuarea, respectiv anularea respectivelor 
structuri. 



CAP. 8  CONTABILITATEA 
CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR LA 

INSTITUŢIILE PUBLICE 
 

8.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 
8.2. CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI 

FINANŢĂRILOR  
 



Capitolul abordează problematica cheltuielilor şi 
veniturilor la o instituţie publică, începând cu 
definirea, respectiv delimitarea structurilor mai sus 
menţionate, continuând mai apoi cu o prezentare a 
principalelor momente în care sunt ocazionate 
cheltuielile şi se creează veniturile, acordându-se 
importanţa cuvenită şi operaţiunilor contabile 
specifice cheltuielilor şi veniturilor. 



OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 

După ce veţi parcurge acest capitol, veţi putea: 

• să definiţi veniturile şi cheltuielile; 

• să delimitaţi cheltuielile bugetare de cheltuielile 
publice; 

• să cunoaşteţi fazele efectuării cheltuielilor; 

• să contabilizaţi principalele opeaţii privind 
cheltuielile şi veniturile. 



8.1. CONTABILITATEA 
CHELTUIELILOR 

 
8.1.1. Delimitări şi structuri privind 

cheltuielile instituţiilor publice; fazele 
efectuării cheltuielilor 

8.1.2. Analiza şi funcţionarea conturilor 
de cheltuieli 

 
 



8.1.1. Delimitări şi structuri privind 
cheltuielile instituţiilor publice; 

fazele efectuării cheltuielilor 



Potrivit IPSAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare" 
cheltuielile reprezintă „descreşteri ale beneficiilor 

economice sau ale potenţialului de servicii în 

timpul perioadei de raportare sub formă de ieşiri 

sau de consum de active sau apariţii de datorii care 

au ca rezultat descreşteri în activele nete/capitaluri 

proprii, altele decât cele legate de distribuirile 

către proprietari."  



Recunoaşterea cheltuielilor respectă convenţia 
contabilităţii de angajamente care consideră că 
efectele evenimentelor şi tranzacţiilor sunt 
considerate atunci când acestea se produc şi nu 
pe măsura încasării sau plăţii numerarului; 
astfel legislaţia românească în vigoare, prin 
OMFP nr. 1917/2005 admite următoarele 
momente de recunoaştere privind cheltuielile: 



• pentru bunurile achiziţionate, cheltuielile se recunosc la 
transferul dreptului de proprietate; 

• pentru servicii, cheltuiala se recunoaşte când serviciile au 
fost prestate şi lucrările executate; 

• cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci când acestea 
au fost consumate, mai puţin în cazul obiectelor de 
inventar pentru care cheltuiala se recunoaşte la scoaterea 
acestora din folosinţă; 

• pentru consumul propriu cheltuiala se înregistrează când 
are loc producţia; 

• cheltuielile de personal se recunosc în perioada în care 
munca a fost prestată; 



• cheltuielile de personal se recunosc în perioada 
în care munca a fost prestată; 

• cheltuielile cu dobânzile se recunosc în 
perioada în care sunt datorate şi nu atunci când 
sunt plătite; 

• cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub 
forma amortizării, pe durata de viaţă utilă a 
activelor fixe; 

• cheltuielile cu transferurile între unităţi, fie ele 
curente sau de capital, se recunosc numai la 
beneficiarii finali ai fondurilor. 



• În delimitarea cheltuielilor se impune distincţia 
între 

 

- cheltuielile bugetare şi cele  

- publice. 



Astfel, dacă cheltuielile bugetare se referă numai 
la acele cheltuieli care se acoperă de la bugetul de 
stat, din bugetele locale, din bugetul asigurărilor 
sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, 
cheltuielile publice se referă la totalitatea 
cheltuielilor efectuate prin intermediul instituţiilor 
publice (aparat se stat, instituţiile social-culturale, 
armată, ordine internă şi siguranţă naţională, etc.) 
care se acoperă fie de la buget (pe plan central sau 
local), fie din bugetele proprii ale instituţiilor, pe 
seama veniturilor obţinute de acestea şi lăsate la 
dispoziţia lor potrivit legii. 

 



Necesitatea cunoaşterii structurii cheltuielilor 
publice derivă din faptul că aceasta ilustrează 
modul în care sunt orientate resursele băneşti spre 
anumite destinaţii.  

 

De aici şi cele două modalităţi de clasificare a 
cheltuielilor:  

-după natura activităţii şi respectiv 

- după destinaţie.  



După natura şi efectul lor cheltuielile se grupează 
în cheltuieli curente (de funcţionare) şi cheltuieli de 
capital (cu caracter de investiţie), pentru ca după 
destinaţie cheltuielile să se identifice pe domeniile, 
ramurile şi sectoarele spre care sunt dirijate 
resursele financiare publice.  

 
Potrivit celor două criterii mai sus menţionate în 
situaţiile financiare ale unei instituţii publice 
cheltuielile se structurează în:  

a)cheltuieli operaţionale;  

b)cheltuieli financiare;  

c)cheltuieli extraordinare. 



Cheltuielile operaţionale cuprind:  
- cheltuieli privind stocurile; 
- cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; 
- cheltuieli cu alte lucrări şi servicii executate de terţi;  
- cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
- cheltuieli cu personalul;  
- alte cheltuieli finanţate de la buget (se referă la 

cheltuielile efectuate din resurse bugetare provenite din 
subvenţii de la buget, transferuri consolidabile şi 
neconsolidabile, etc.),  

- respectiv alte cheltuieli operaţionale (cheltuieli legate de 
cedarea sau dezmembrarea activelor fixe amortizabile, 
pierderi din creanţe şi debitori diverşi, alte cheltuieli 
operaţionale).  



Cheltuielile financiare ale instituţiei publice se referă 
la:  
 
-pierderi din creanţe legate de participaţii,  
-cheltuieli cu diferenţele de curs valutar,  
-cheltuieli cu dobânzile plătite pentru împrumuturile 
contractate,  
-dobânzi de transferat Comunităţii Europene în 
cadrul programelor SAPARD, PHARE, etc. 



Cheltuielile extraordinare sunt acele cheltuieli ce 
apar la instituţiile publice urmare a fenomenelor 
naturale generând pierderi pe care instituţia nu le-a 
prevăzut precum şi cheltuielile legate de valoarea 
neamortizată a activelor fixe scoase din funcţiune 
înainte de expirarea duratei lor de viaţă economică. 



Efectuarea propriu-zisă a cheltuielilor necesită 
parcurgerea următoarelor faze: 

 

1. angajarea cheltuielilor reprezintă decizia care 
generează obligaţia unei instituţii publice de a plăti o 
sumă către furnizorii diferitelor bunuri şi servicii, 
fiind faza cea mai importantă a execuţiei bugetare, 
de care depinde încadrarea în limitele creditelor 
aprobate în buget.  



Angajarea cheltuielilor îmbracă două forme, şi 
anume:  
 
-angajament bugetar - actul prin care o autoritate 
competentă afectează fonduri publice unei 
destinaţii, în limita creditelor aprobate, şi, respectiv  
 
-angajament legal - actul juridic din care rezultă 
sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor 
publice.  
 
Angajamentul bugetar precede angajamentul legal, 
iar valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi 
valoarea angajamentelor bugetare. 



2. lichidarea cheltuielilor este faza în care se 
verifică existenţa angajamentelor şi realitatea sumei 
datorate, se constată şi se recepţionează furnizarea 
bunurilor şi/sau serviciilor contractate (angajate 
anterior), se verifică condiţiile de exigibilitate ale 
angajamentului, în baza documentelor justificative 
ale operaţiei; 



3. ordonanţarea cheltuielilor este faza prin care se 
confirmă că operaţia a avut loc şi plata poate fi 
realizată; este momentul în care instituţia 
întocmeşte un ordin de plată al sumei datorate în 
favoarea terţului furnizor; 



4. plata cheltuielilor implică achitarea efectivă 
de către instituţia publică a sumei datorate.  

 

De remarcat că atât angajarea cât şi lichidarea se 
efectuează numai cu acordarea vizei de control 
financiar preventiv propriu, după cum 
operaţiunile specifice primelor trei faze sunt de 
competenţa ordonatorului de credite, se 
efectuează în cadrul instituţiei publice, pentru ca 
cea de-a patra fază să se realizeze prin trezoreria 
statului, fiind urmărită în contabilitatea execuţiei 
instituţiei. 



8.1.2. Analiza şi funcţionarea 
conturilor de cheltuieli 



Evidenţa contabilă a cheltuielilor se realizează 
cu ajutorul conturilor din clasa 6 „Conturi 
de cheltuieli".  



Conturile din clasa 6 asigură evidenţa sintetică a 
conturilor de cheltuieli - au funcţie contabilă de 
activ şi conţinut economic de utilizări (diminuări 
de resurse).  
 
La sfârşitul perioadei de gestiune (1 lună), aceste 
conturi nu prezintă sold fiind preluate în contul de 
rezultat patrimonial.  
 
Sunt conturi de procese nebilanţiere. 



Analitic, conform clasificaţiei funcţionale cheltuielile sunt 
dezvoltate pe capitole şi subcapitole, respectiv pe titluri, 
articole şi alineate conform clasificaţiei economice.  

 
Astfel, structura unui cont de cheltuieli va cuprinde:  
a) simbolul contului din planul de conturi; 
b) capitolul;  
c) sursa de finanţare a cheltuielilor, respectiv: bugetul de 

stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat 
etc., venituri proprii şi subvenţii;  

d) subcapitolul;  
e) titlul; 
f) articolul;  
g) alineatul;  
h) paragraful. 



Considerăm ca exemplu cheltuielile cu salariile la o primărie 
ce se vor înregistra în debitul contului 
641.51.02.01.I.10.01.01 

• 641 - simbolul contului cheltuieli cu salariile; 

• 51 - Autorităţi publice şi acţiuni externe, codul capitolului; 

• 02 - arată bugetul finanţator, în cazul de faţă bugetul local; 

• 01 - Autorităţi executive, codul subcapitolului; 

• I - reflectă titlul de cheltuieli conform clasificaţiei 
economice, respectiv „Cheltuieli de personal", titlul I, 

• 10.01 - reflectă articolul din clasificaţia economică şi 
anume „Cheltuieli cu salariile în bani"; 

• 01 - reflectă alineatul din clasificaţia economică, respectiv 
în cazul de faţă „Salarii de bază". 



8.2. CONTABILITATEA VENITURILOR 
ŞI FINANŢĂRILOR 

8.2.1. Delimitări şi structuri privind 
veniturile instituţiilor publice 

8.2.2. Analiza şi funcţionarea conturilor de 
venituri 

 
 



8.2.1. Delimitări şi structuri privind 
veniturile instituţiilor publice 



În acord cu reglementările româneşti în vigoare, 
veniturile reprezintă sume realizate pe parcursul 

unui exerciţiu bugetar, chiar dacă acestea au fost 

încasate sau nu şi constau în impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume de încasat potrivit legii, 
precum şi preţul bunurilor vândute şi serviciilor 
prestate, după caz, aferente unei perioade de timp.  



Recunoaşterea veniturilor se realizează în baza 
documentelor care atestă crearea dreptului de 
creanţă (declaraţia fiscală sau decizia emisă de 
organul fiscal), avize de expediţie, facturi, alte 
documente legal întocmite sau în momentul 
încasării efective a acestora, în situaţia în care nu 
există documente anterioare încasării pentru 
înregistrarea creanţei. 
 



Pentru veniturile din activităţi economice 
momentul recunoaşterii este predarea bunurilor 
către cumpărători, livrarea lor pe baza facturii sau 
în alte condiţii prevăzute în contract, facturarea 
lucrărilor executate şi serviciilor prestate, moment 
care atestă transferul de proprietate către clienţi. 



Veniturile care apar altfel decât în cursul activităţilor 
curente ale instituţiei publice trebuie prezentate la 
venituri extraordinare. 
 
 Acestea rezultă din desfăşurarea unor tranzacţii sau 
evenimente ce sunt clar diferite de activităţile curente 
ale instituţiei şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se 
repete într-un mod frecvent sau regulat.  
 
Prin activităţi curente se înţeleg activităţile 
desfăşurate de o instituţie publică, pentru realizarea 
obiectului sau de activitate, stabilit conform 
regulamentelor de organizare şi funcţionare.  



Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie 
se delimitează clar de activităţile curente ale 
instituţiei, se are în vedere, mai degrabă, natura 
elementului sau tranzacţiei aferente activităţii 
desfăşurate în mod curent de instituţie, decât 
frecvenţa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente 
să aibă loc.  

 



Pornind de la prevederile de mai sus, în contabilitatea 
instituţiilor publice româneşti veniturile se 
delimitează, după natura lor, în următoarele categorii:  

 

a)venituri operaţionale; 

b)venituri financiare; 

c) venituri extraordinare. 

 



 

Veniturile operaţionale ale unei instituţii publice provin din 
venituri economice; venituri din alte activităţi operaţionale; 
venituri din producţia de active fixe; alte venituri.  
 
O categorie distinctă, specifică instituţiilor publice, o 
constituie veniturile bugetelor denumite şi venituri 
bugetare - resurse ale bugetelor, reprezentate de impozite şi 
taxe, contribuţii de asigurări, etc.  
 
Se adaugă acestei structuri veniturile din finanţări, 
subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie 
specială, precum şi veniturile din provizioane şi ajustări de 
valoare. 



• Veniturile financiare provin din câştiguri din 
creanţe legate de participaţii, diferenţe de curs 
valutar rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor, datoriilor şi creanţelor în valută, 
venituri privind dobânzile. 

 

• Veniturile extraordinare se referă la despăgubirile 
din asigurări dar şi la veniturile obţinute de 
instituţie din valorificarea unor bunuri ale statului. 



8.2.2. Analiza şi funcţionarea 
conturilor de venituri 



Evidenţa contabilă a veniturilor se realizează prin 
conturile din clasa 7 „Conturi de venituri şi 
finanţări".  



Conturile de venituri sunt redate sintetic în contabilitate cu 
ajutorul clasei 7 -au funcţie contabilă de pasiv (excepţie 
făcând contul 709 "Variaţia stocurilor"), cu conţinut 
economic de surse.  

 

La sfârşitul exerciţiului aceste conturi nu prezintă sold fiind 
preluate prin contul de rezultat al exerciţiului.  

 

Nu sunt conturi bilanţiere.  

 

Dezvoltarea analitică este asigurată cu ajutorul Clasificaţiei 

indicatorilor privind bugetele pe capitole, subcapitole, 
paragrafe. 



Se consideră la consiliul local X, înregistrarea de 
venituri din impozitul pe clădiri de la persoanele 
juridice, în baza declaraţiilor, astfel: 734.07.02.01.02 

 

•734 - simbolul contului de venituri; 

•07.02 - simbolul capitolului din clasificaţie 
„Impozite şi taxe pe proprietate”; 

•01 - semnifică simbolul subcapitolului „Impozit pe 
clădiri"; 

•02 - arată simbolul paragrafului „Persoane juridice.” 
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9.1. Situaţiile financiare la 
instituţiile publice — 

componenţă şi rol 



Sectorul public este foarte diversificat, fiind 
reprezentat de instituţiile prin care se asigură 

serviciile publice generale: organe ale puterii şi 
administraţiei de stat, organe legislative, 
judecătoreşti, ale puterii executive centrale şi locale, 
etc.  

Toate entităţile de drept public sunt, ca orice 
persoane juridice, titulare de patrimoniu: posedă un 
ansamblu de bunuri corporale şi necorporale necesare 
desfăşurării activităţii lor social-economice, bunuri 
din a căror utilizare şi gestionare rezultă drepturi şi 
obligaţii cu valoare economică.  



 
 
Situaţia patrimoniului aflat în administrarea statului şi 
al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se asigură 
cu ajutorul situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, 
în a căror componenţă se identifică: 



• bilanţ; 

• contul de rezultat patrimonial; 

• situaţia fluxurilor de trezorerie; 

• situaţia modificărilor în structura 
activelor/capitalurilor; 

• anexe la situaţiile financiare, ce includ 
politici contabile şi note explicative; 

• contul de execuţie bugetară. 



Instituţiile publice şi persoanele juridice ai căror conducători 
au calitatea de ordonatori de credite trimit un exemplar din 

situaţiile financiare trimestriale şi anuale organului 

ierarhic superior la termenele stabilite de acesta.  

 

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, alte autorităţi publice, instituţii autonome şi 
unităţile administrativ-teritoriale ai căror conducători au 
calitatea de ordonatori principali de credite depun, potrivit 
normelor şi la termenele stabilite, un exemplar din situaţiile 
financiare trimestriale şi anuale Ministerului Finanţelor 
Publice sau DGFP judeţene şi a municipiului Bucureşti. 



9.1.1. Bilanţul contabil 



Din punct de vedere etimologic cuvântul „bilanţ" provine 
din italianul „bilancio", cu originea în limba latină, unde 
înseamnă balanţă cu două talere.  

 

Bilanţul contabil este un document de sinteză, cu ajutorul 
căruia se prezintă bunurile economice, ca elemente de 
activ şi drepturile şi obligaţiile, ca elemente de pasiv, atât 
la finele trimestrului cât şi la sfârşitul exerciţiului bugetar.  

 

Bilanţul evidenţiază în etalon monetar echilibrul dintre 
bunurile economice şi sursele lor de finanţare, precum şi 
beneficiile sau pierderile obţinute ca urmare a investirii, 
folosirii şi reproducţiei capitalului.  



În bilanţ, elementele de natura activelor sunt 
prezentate in funcţie de gradul crescător al 
lichidităţii, de la cele mai puţin lichide, cum sunt 
imobilizările necorporale, către disponibilităţile 
băneşti, care îmbracă deja forma de bani.  

 

Cât priveşte ordinea de succesiune a poziţiilor de 
pasiv, ea este in funcţie de gradul crescător al 
exigibilităţii, de la datoriile pe termen lung - 
necurente, la cele mai mici de un an.  



Un activ reprezintă o resursă controlată de către 
instituţia publică ca rezultat al unor evenimente 
trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii 
economice viitoare pentru instituţie şi al cărui cost 
poate fi evaluat în mod credibil.  



O datorie reprezintă o obligaţie actuală a 
instituţiei publice ce decurge din evenimente 
trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să 
rezulte o ieşire de resurse care încorporează 
beneficii economice.  



Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al 
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în 
calitate de proprietari ai activelor unei instituţii 
publice după deducerea tuturor datoriilor.  
 
Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete şi 
se determină ca diferenţă între active şi datorii. 



9.1.2. Contul de rezultat 
patrimonial 



Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia 
veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul 
exerciţiului curent.  
 
Veniturile şi finanţările sunt prezentate după 
natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost 
încasate sau nu. 



Categoria de venituri se diferenţiază pe feluri de 
activităţi - operaţională, financiară, extraordinară - 
şi în funcţie de natura rezultatelor.  

 

Astfel, veniturile operaţionale sunt cele provenite 
din vânzările de produse, vânzările de mărfuri, 
producţia de imobilizări, venituri din impozite şi 
taxe, contribuţii de asigurări, finanţări, subvenţii, 
transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, 
alte venituri operaţionale etc.  



Veniturile financiare se diferenţiază pe următoarele 
elemente: 
  
-venituri din participaţii sub forma dobânzilor 
cuvenite din creanţele imobilizate,  
-diferenţele pozitive de curs valutar,  
-câştigurile nete din cesiunea valorilor mobiliare de 
plasament,  
-dobânzile de încasat pentru activele curente,  
-sume de primit de la bugetul de stat în vederea 
acoperirii pierderilor fie din operaţiuni de schimb 
valutar,  
-fie alte pierderi, alte venituri financiare etc.  



Veniturile extraordinare cuprind venituri din 
valorificarea bunurilor proprietatea statului, 
respectiv venituri din despăgubiri de asigurări. 



Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, 
după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au 
fost plătite sau nu.  
 
În raport de natura lor, cheltuielile sunt grupate pe 
feluri de activităţi - operaţională, financiară, şi 
extraordinară -, iar în cadrul lor, pe elemente 
primare în raport de felul resurselor utilizate. 



Astfel, cheltuielile operaţionale cuprind în 
principal, următoarele feluri de cheltuieli:  
-cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile,  
-cheltuieli privind mărfurile,  
-cheltuieli cu lucrările şi serviciile primite de la 
terţi,  
-cheltuieli cu personalul,  
-cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele 
asimilate,  
-subvenţii şi transferuri,  
-cheltuieli cu amortizările şi provizioanele, alte 
cheltuieli operaţionale.  



Cheltuielile financiare cuprind:  

 

- pierderile din creanţe legate de participaţii,  

-cheltuieli nete din cesiunea valorilor mobiliare de 
plasament (diferenţa dintre preţul de vânzare mai 
mic şi preţul de cumpărare mai mare),  

-cheltuielile din diferenţele nefavorabile de curs 
valutar,  

-cheltuielile privind dobânzile acordate şi alte 
cheltuieli financiare. 



Cheltuielile extraordinare sunt generate de pierderile 
determinate de calamităţi şi alte evenimente similare, 
respectiv cheltuielile din cedarea de active fixe 
corporale.  

 

De asemenea în structura contului de rezultat 
patrimonial se prezintă veniturile calculate (ex. 
venituri din reluarea provizioanelor şi ajustărilor de 
valoare) care nu implică o încasare a acestora precum 
şi cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizările, 
provizioanele şi ajustările de valoare) care nu implică 
o plată a acestora. 



Rezultatul patrimonial este un rezultat economic 
care exprimă performanţa financiară a instituţiei 
publice, respectiv excedent sau deficit 
patrimonial.  
 
Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de 
finanţare în parte, precum şi pe total, ca 
diferenţă între veniturile realizate şi cheltuielile 
efectuate în exerciţiul financiar curent. 



9.1.3. Situaţia fluxurilor de 
trezorerie 



Situaţia fluxurilor de trezorerie stabileşte 
cerinţe privind prezentarea situaţiei fluxurilor 
de numerar şi informaţiile pe care trebuie să le 
conţină.  

 

Informaţiile privind fluxurile de trezorerie 
sunt folositoare utilizatorilor de situaţii 
financiare, oferind o bază de evaluare a 
capacităţii instituţiei de a genera numerar şi 
nevoilor sale pentru utilizarea fluxurilor de 
numerar respective. 



În cadrul tabloului, operaţiile de numerar sunt 
grupate pe trei activităţi: operaţională, investiţie şi 
finanţare. 

 

 Pentru fiecare funcţie pornind de la analiza 
comparativă încasări şi plăţi, se determină fluxurile 
de trezorerie ce intră sau ies , şi echivalentele de 
trezorerie. 



Fluxurile provenite din activităţile operaţionale 
sunt generate de principala activitate producătoare 
de venituri ale instituţiei, precum şi din alte 
activităţi care nu sunt activităţi de finanţare sau de 
investiţie, indicatorul-analiză calculat fiind fluxul 
net de trezorerie privind activitatea operaţională.  

 

Formula de principiu de calcul a acestui indicator 
este: venituri încasate - cheltuieli plătite. 



Activităţile de investiţii constau în achiziţionarea şi 
cedarea de active fixe şi alte investiţii, care nu sunt 
incluse în echivalentele de numerar precum: plăţile 
în numerar pentru achiziţionarea de active fixe, 
inclusiv titlurile financiare imobilizate; încasările în 
numerar din vânzarea de active fixe, inclusiv 
titlurile financiare imobilizate; avansurile în 
numerar şi împrumuturile efectuate către părţi; 
încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi 
împrumuturilor efectuate către alte părţi. 



Activităţile de finanţare vizează constituirea şi 
rambursarea resurselor de finanţare pe termen lung.  

 

Fluxurile de trezorerie şi echivalente pot avea ca 
obiect:  

-încasările în numerar din împrumuturile primite;  

-rambursările în numerar ale împrumuturilor. 



9.1.4. Situaţia modificărilor în 
structura activelor/capitalurilor 



Situaţia modificărilor în structura 
activelor/capitalurilor oferă informaţii referitoare 
la: 
- structura capitalurilor proprii; 
- influenţele rezultate din schimbarea politicilor 
contabile; 
- influenţele rezultate în urma reevaluării activelor, 
calculul şi înregistrării amortizării sau din 
corectarea erorilor contabile. 
 
Situaţia prezintă în detaliu, pentru fiecare element 
de capital, creşterile şi diminuările din timpul 
anului. 



9.1.5. Anexe la situaţiile 
financiare 



Anexele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare 
şi conţin: politici contabile şi note explicative.  

 

Pe lângă informaţiile legate de structurile 
patrimoniale prezentate în bilanţ, pentru a răspunde 
nevoilor de informare ale utilizatorilor de informaţii 
contabile, acestea sunt detaliate în note, după cum 
urmează: 



• Nota 1 - Active fixe 

• Nota 2 - Active circulante - stocuri 

• Nota 3 - Situaţia creanţelor şi datoriilor 

• Nota 4 - Venituri în avans 

• Nota 5 - Principii, politici şi metode contabile 

• Nota 6 - Acţiuni şi obligaţiuni 

• Nota 7 - Informaţii privind salariaţii 

• Nota 8 - Exemple de calcul a principalilor 
indicatori economico-financiari 

• Nota 9 - Alte informaţii 



9.1.6. Contul de execuţie 
bugetară 



Caracteristica de bază a contului de execuţie este 

aceea că oglindeşte ceea ce s-a realizat, 
dimensiunea efectivă a activităţii economice şi 
sociale consumatoare de resurse şi producătoare de 
rezultate.  



Dacă bugetul de venituri şi cheltuieli este un 
document previzional, care estimează mărimea 
indicatorilor, contul de execuţie prezintă gradul de 
îndeplinire a ceea ce instituţia şi-a propus şi 
cuprinde toate operaţiile efectuate de instituţie în 
anul bugetar în legătură cu încasările şi plăţile 
efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul. 
 



Structura contului de execuţie este următoarea: 

• pentru venituri: prevederi bugetare 
iniţiale/definitive, drepturi constatate; încasări 
realizate; drepturi constatate de realizat; 

• pentru cheltuieli: credite bugetare 
iniţiale/definitive; angajamente bugetare; 
angajamente legale; plăţi efectuate; 
angajamente legale de plătit; cheltuieli 
efective; 

• informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare 
(încasări realizate minus plăţi efectuate). 



Dacă, spre exemplu instituţia este o unitate 
administrativ-teritorială, veniturile încasate se 
regăsesc în contul 5211 „Disponibil al bugetului 
local la trezoreria statului" - rulaj debitor, iar 
cheltuielile plătite se preiau din rulajul creditor al 
contului 770 „Finanţare de la bugetul local". 



9.2. Metodologia elaborării situaţiilor 
financiare în vederea încheierii 

exerciţiului financiar 



Pentru instituţiile publice, documentul oficial de 
prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în 
administrarea statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului 
de venituri şi cheltuieli, îl reprezintă situaţiile 

financiare.  

 

Acestea se întocmesc conform normelor elaborate 
de Ministerul Finanţelor Publice trimestrial şi 
anual.  



Raportările trimestriale nu presupun realizarea tuturor 
lucrărilor de închidere - vor lipsi cele privind 
inventarierea patrimoniului, regularizarea operaţiilor 
privind diferenţele de inventar, delimitarea în timp a 
cheltuielilor şi veniturilor.  
 
Întocmirea situaţiilor financiare se concretizează 
într-o serie de lucrări, dintre care o categorie cu 
caracter preliminar, urmată de redactarea propriu-zisă 
a documentelor de sinteză şi de o a doua categorie, ce 
se constituie în îndeplinirea unor proceduri ulterioare. 



Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, în 
conformitate cu Legea Contabilităţii 82/1991 revizuită 
şi republicată, se au în vedere următoarele reguli: 

 

- posturile înscrise în bilanţ să corespundă cu 
datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu 
situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe 
baza inventarului; 

- nu se admit compensări între conturile care se 
înscriu în bilanţ şi, respectiv, între veniturile şi 
cheltuielile din contul de execuţie al bugetului. 



Pentru a fi respectate aceste reguli, trebuie asigurate 
mai întâi înregistrarea în conturi a tuturor 
operaţiunilor economico-financiare aferente 
activităţii desfăşurate şi stabilirea rulajelor şi 
soldurilor.  
 
Ministerul Finanţelor elaborează în fiecare an 
„Norme metodologice de încheiere a exerciţiului 
bugetar", care aduc precizări suplimentare în 
legătură cu modalităţile şi termenele referitoare la 
executarea operaţiunilor şi evidenţierea lor în 
contabilitate. 



Astfel, ordonatorii de credite vor dispune măsuri 
privind angajarea fondurilor până la sfârşitul anului, 
în limita creditelor bugetare aprobate şi deschise şi 
numai pentru cheltuieli strict necesare funcţionării 
instituţiilor.  
 
Aceste măsuri presupun, printre altele, verificarea 
zilnică a operaţiunilor de deschidere şi repartizare a 
creditelor bugetare, precum şi a plăţilor înregistrate 
în extrasele de cont, iar în cazul în care unele dintre 
ele nu aparţin instituţiei, corectarea erorilor în mod 
operativ.  



Avansurile acordate pe baza contractelor încheiate 
cu furnizorii se regularizează în luna decembrie, 
astfel încât la sfârşitul anului să se reflecte în bunuri 
achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate; 
sumele rămase neutilizate trebuie restituite 
ordonatorilor de credite, reconstituindu-se plăţile de 
casă.  
 
De asemenea, este necesar ca instituţiile publice să 
urmărească lichidarea imobilizărilor de fonduri în 
debitori, clienţi sau alte creanţe; sumele încasate 
refac plăţile de casă sau sunt virate la buget, dacă 
provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi. 



Instituţiile publice care încasează venituri pentru 
bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, prin 
conturi colectoare au obligaţia să verse la bugetul 
respectiv, pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei 
bugetare, soldurile aflate în conturile colectoare 
aferente, care nu pot să apară cu sold în bilanţul de 
închidere. 



Odată această etapă încheiată, se întocmeşte balanţa de 
verificare înainte de inventarierea patrimoniului.  
 
Balanţa pregăteşte datele de referinţă necesare comparării 
soldurilor din inventarul contabil cu cele din inventarul 
faptic, putând fi considerată ea însăşi un inventar contabil.  
 
Relaţiile de control proprii balanţei sunt cele dintre debitul 
şi creditul conturilor, dintre evidenţa sintetică şi cea 
analitică. 
 
 Dintre acestea cea care oferă informaţia privind 
înregistrarea în conturi a tuturor documentelor justificative 
este aceea că totalul rulajului debitor sau creditor trebuie să 
fie egal cu totalul rulajului calculat în registrul jurnal 
general. 



Urmează inventarierea patrimoniului, a cărei 
obligativitate este prevăzută în Legea nr. 82/1991 
şi care este reglementată de normele aprobate prin 
Ordinul 1.753/2004.  

 

Inventarierea are ca obiectiv constatarea faptică a 
existenţei cantitative şi calitative a elementelor de 
activ şi pasiv ale unei instituţii, a modului de 
executare a sarcinilor de către gestionari, precum 
şi stabilirea eventualelor diferenţe faţă de evidenţa 
scriptică.  



Procedeele folosite sunt observarea directă (prin 
numărare, cântărire, măsurare, după caz) pentru 
bunurile corporale şi compararea pe bază de 
registre sau documente justificative confirmate de 
terţi pentru cele nemateriale.  

 

Evaluarea elementelor patrimoniale inventariate se 
face la nivelul valorii actuale, denumită valoare de 
inventar. 



Rezultatele inventarierii şi modul lor de 
regularizare se consemnează într-un proces verbal 
de inventariere, în care se înscriu:  
 
-perioada de gestiune inventariată;  
-persoanele care au făcut inventarierea;  
-diferenţele constatate;  
-compensările efectuate; bunurile depreciate;  
-creanţele şi datoriile incerte şi în litigiu;  
-creanţele, datoriile şi lichidităţile în devize;  
-alte elemente specifice inventarierii. 



Înainte de balanţa de verificare definitivă în vederea 
corectei determinări a rezultatului exerciţiului se 
efectuează operaţiuni de delimitare în timp a 
veniturilor şi cheltuielilor: 

 

-drepturile de personal se plătesc, majorându-se 
cheltuielile, până la o dată limită stabilită de 
Ministerul Finanţelor prin norme metodologice 
anuale. 

 În cazul în care rămân drepturi neplătite, ele se 
achită din fondurile prevăzute cu această destinaţie 
în anul următor; 



 

- operaţiunile de mandat primite de la alte instituţii sau de la 
agenţi economici trebuie lichidate, iar partea neutilizată se 
restituie. În contul 552 „Disponibil pentru sume de mandat 
şi sume în depozit" nu se menţine sold decât în cazurile 
prevăzute expres prin norme; 

 

- dacă în cursul anului s-au rezervat la bănci, în conturi 
distincte, sume de la buget, din mijloace extrabugetare sau 
din fonduri speciale pentru procurarea de valută prin 
licitaţie, instituţiile vor dispune până la finele exerciţiului 
restituirea disponibilităţilor nefolosite pentru reîntregirea 
plăţilor de casă; 



- soldul contului 560 „Disponibil al instituţiilor 
publice finanţate integral din venituri proprii" 
rămas la IP finanţate integral din astfel de venituri 
se reportează; 

 

- dacă prin acte normative sunt prevăzute operaţiuni 
financiare care se referă la bugetul public naţional, 
cu destinaţie prestabilită a disponibilităţilor la 
sfârşitul anului, operaţiunile de închidere se vor 
efectua conform reglementărilor respective. 



• Pentru a pregăti informaţia necesară închiderii 
conturilor de bilanţ şi a celor de venituri şi 
cheltuieli se întocmeşte balanţa de verificare 
după inventariere. 

 

• Ultimul stadiu pregătitor al redactării bilanţului îl 
constituie stabilirea rezultatului execuţiei 
bugetare, prin închiderea conturilor de cheltuieli 
şi venituri. 



Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor 
publice se regularizează la sfârşitul anului, în limita sumelor 
cu care au fost finanţate de la bugetul public naţional.  

 

Cu sumele regularizate, ordonatorii de credite reconstituie 
plăţile de casă.  

 

Pe baza informaţiilor înregistrate în aceste lucrări 
premergătoare se procedează la întocmirea propriu-zisă a 
bilanţului contabil, prin completarea formularului tipizat la 
toate rubricile pe care le cuprinde, atât la activ cât şi la pasiv 
şi a anexelor situaţiilor financiare, conform metodologiei 
Ministerului Finanţelor Publice. 



Situaţiile financiare anuale se supun verificării de 
către persoane autorizate în condiţiile stabilite de 
Ministerul de Finanţe.  
 
Controlul acestora se numeşte audit intern şi 
urmăreşte concordanţa dintre posturile de bilanţ, 
conţinutul contului de rezultate/execuţie şi al 
celorlalte anexe cu înregistrările din conturi, cu 
rulajele şi soldurile lor.  
 
În cadrul acestei acţiuni se stabileşte dacă situaţiile 
anuale exprimă, conform legii, imaginea fidelă, clară 
şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a 
rezultatelor obţinute.  



• În acest scop se întocmeşte un raport din care să 
rezulte: dacă registrele de contabilitate sunt ţinute 
în conformitate cu reglementările în vigoare; dacă 
se respectă cu bună credinţă regulile de evaluare a 
patrimoniului şi celelalte norme şi principii 
contabile. 

 
• Pentru a-şi putea îndeplini misiunea, auditorul are 

obligaţia să urmărească modul de organizare a 
instituţiei, procedurile acesteia referitoare la 
controlul intern, sistemul său informaţional şi 
decizional. În final, bilanţul contabil se certifică 
fără rezerve, cu rezerve sau se refuză certificarea.  



Motivele certificării cu rezerve sau ale refuzului de 
certificare se menţionează în raport. În pleiada de 
documente ce compun situaţiile financiare 
bilanţul - fotografie a ansamblului elementelor 
patrimoniale la un moment dat, respectiv contul 
de execuţie - redă filmul evoluţiei financiare în 
decursul exerciţiului, împreună se constituie în 
cel mai important instrument de analiză a 
activităţii instituţiei publice, în urma căreia se 
individualizează punctele tari şi slabe ale 
modului de conducere a acesteia.  
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