
ORDIN nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
Art. 1 
Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 
Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public va lua 
măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

Art. 3 
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 
Ministrul finanţelor publice, 

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 

ANEXĂ: 
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1186 din data de 29 decembrie 2005 
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NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2005 privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru 
instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia 

(la data 31-ian-2018 actul a fost modificat de Ordinul 1176/2018 ) 
(la data 10-ian-2018 actul a fost modificat de Ordinul 3259/2017 ) 

(la data 22-oct-2014 actul a fost modificat de Ordinul 1400/2014 ) 
(la data 01-iul-2014 actul a fost modificat de Ordinul 845/2014 ) 
(la data 01-ian-2014 actul a fost modificat de Ordinul 2021/2013 ) 
(la data 01-ian-2014 actul a fost modificat de Ordinul 2021/2013 ) 
(la data 01-ian-2006 actul a fost aprobat de Ordinul 1917/2005 ) 

CUPRINS 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 
1.1. Obiectul contabilităţii publice 

1.2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice 

1.3. Moneda şi cursul de înregistrare 
1.4. Documente justificative şi registre de contabilitate 

1.4.1. Documente justificative - prevederi generale 
1.4.2. Forma de înregistrare în contabilitate 

1.4.3. Registrele de contabilitate 

1.4.4. Balanţa de verificare 

1.4.5. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor 

1.4.6. Sistemul informatic 

1.5. Exerciţiul financiar (bugetar) 
CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA şi COMPONENTA SITUAŢIILOR FINANCIARE 

2.1. Prevederi generale 

2.2. Componenta situaţiilor financiare 
2.3. Bilanţul 

2.3.1. Prevederi generale 

2.3.2. Structura bilanţului - Anexa nr. 13 
2.4. Contul de rezultat patrimonial (Situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor) 

2.4.1. Prevederi generale 

2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial - Anexa nr. 14 
2.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie - Anexa nr. 15 

2.6. Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor 

2.7. Anexele la situaţiile financiare 
2.7.1. Principii şi politici contabile 

2.7.1.1. Principii contabile 

2.7.1.2. Politici contabile 

2.7.2. Note explicative 

2.7.2.1. Prevederi generale 

2.7.2.2. Comparabilitatea informaţiilor 
2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile 

2.7.2.4. Conţinutul şi structura notelor explicative 

2.8. Reguli generale de evaluare 
2.9. Contul de execuţie bugetara - Anexele nr. 16 şi nr. 17 

2.9.1. Prevederi generale 

2.9.2. Întocmirea Contului de execuţie bugetara 
2.10. Alte prevederi 

CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ 

A. ACTIVE 
1. Active fixe 

1.1. Active fixe necorporale 

1.1.1. Definiţie 
1.1.2. Conţinut 

1.1.2.1. Cheltuieli de dezvoltare 

1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

1.1.2.3. Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 

1.1.2.4. Alte active fixe necorporale 

1.1.2.5. Avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie 
1.1.3. Momentul înregistrării 

1.1.4. Evaluarea 

1.1.4.1. Evaluarea iniţiala 
1.1.4.2. Cheltuieli ulterioare 

1.1.4.3. Evaluarea la data bilanţului 

1.1.5. Amortizarea 
1.1.6. Ajustări pentru depreciere 

1.1.7. Reevaluarea 
1.2. Active fixe corporale 

1.2.1. Definiţie 

1.2.2. Conţinut 
1.2.2.1. Terenuri 

1.2.2.2. Construcţii 

1.2.2.3. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 
1.2.2.4. Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 

1.2.2.5. Avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie 

1.2.2.6. Alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) 
1.2.3. Momentul înregistrării 

1.2.4. Evaluarea 

1.2.4.1. Evaluarea iniţiala 
1.2.4.2. Cheltuieli ulterioare 
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1.2.4.3. Evaluarea la data bilanţului 

1.2.5. Amortizarea 
1.2.6. Ajustări pentru depreciere 

1.2.7. Reevaluarea 

1.2.8. Alte prevederi 
1.2.8.1. Prevederi referitoare la valorificare şi scoatere din funcţiune 

1.2.8.2. Prevederi referitoare la leasing 

1.2.8.3. Prevederi referitoare la active fixe primite prin donaţii şi sponsorizări 
1.3. Active financiare 

1.3.1. Definiţie 

1.3.2. Conţinut 
1.3.2.1. Titluri de participare 

1.3.2.2. Alte titluri imobilizate 

1.3.2.3. Creanţe imobilizate 
1.3.3. Momentul înregistrării 

1.3.4. Evaluarea 

1.3.4.1. Evaluarea iniţiala 
1.3.4.2. Evaluarea la data bilanţului 

1.3.5. Ajustări pentru pierderea de valoare 

2. Active curente (circulante) 
2.1. Stocuri 

2.1.1. Definiţie 

2.1.2. Conţinut 
2.1.2.1. Materii prime 

2.1.2.2. Materiale consumabile 

2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar 
2.1.2.4. Materiale rezerva de stat şi de mobilizare 

2.1.2.5. Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare 

2.1.2.6. Alte stocuri 
2.1.2.7. Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri 

2.1.2.7.1. Semifabricate 

2.1.2.7.2. Produse finite 
2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri 

2.1.2.8. Producţia în curs de execuţie 

2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale 
2.1.2.10. Stocuri aflate la terţi 

2.1.2.11. Animale şi pasări 

2.1.2.12. Mărfuri 
2.1.2.13. Ambalaje 

2.1.3. Momentul înregistrării 

2.1.4. Evaluarea 
2.1.4.1. Evaluarea iniţiala 

2.1.4.2. Evaluarea la ieşirea din gestiune 

2.1.4.3. Evaluarea la data bilanţului 
2.1.5. Ajustări pentru depreciere 

2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri 

2.1.6.1. Inventarierea producţiei neterminate 
2.1.6.2. Metode de evidenta a stocurilor 

2.1.6.3. Scăderea din gestiune a stocurilor 

2.2. Investiţii pe termen scurt 
2.2.1. Conţinut 

2.2.2. Evaluarea 
2.2.2.1. Evaluarea iniţiala 

2.2.2.2. Evaluarea la bilanţ 

2.2.3. Ajustari pentru pierderea de valoare 
2.3. Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci 

2.3.1. Prevederi generale 

2.3.2. Conţinut 
2.3.2.1. Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci 

2.3.2.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale 

2.3.2.3. Casa şi alte valori 

2.3.2.4. Acreditive 

2.3.2.5. Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 

2.3.2.6. Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
2.3.2.7. Disponibil al fondurilor speciale 

2.3.2.8. Viramente interne 

2.3.2.9. Alte prevederi-fonduri externe nerambursabile 
3. Terţi 

3.1. Conţinut 

3.1.1. Furnizori şi conturi asimilate 
3.1.2. Clienţi şi conturi asimilate 

3.1.3. Personal şi conturi asimilate 

3.1.4. Asigurări sociale, protecţia sociala şi conturi asimilate 
3.1.5. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi asimilate 

3.1.6. Decontări cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 

3.1.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor 
3.1.8. Conturi de regularizare şi asimilate 

3.1.9. Decontări 

3.2. Momentul înregistrării 

3.3. Evaluarea 

3.3.1. Evaluarea iniţiala 

3.3.2. Evaluarea la momentul decontării 
3.3.3. Evaluarea la data bilanţului 

3.4. Ajustări pentru depreciere 

B. DATORII 



1. Datorii pe termen scurt (curente) 

2. Datorii pe termen lung (necurente) 
2.1. Prevederi generale 

2.2. Datoria publica guvernamentala - Definiţie 

2.2.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale 
2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale 

2.3. Datoria publica locala - Definiţie 

2.3.1. Contractarea şi garantarea datoriei publice locale 
2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale 

3. Provizioane 

3.1. Definiţie 
3.2. Categorii de provizioane 

3.3. Condiţii pentru recunoaşterea provizioanelor 

3.4. Contabilitatea provizioanelor 
C. CAPITALURI 

1. Fonduri 

2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat 
2.1. Rezultatul patrimonial 

2.2. Rezultatul reportat 

3. Rezerve din reevaluare 
4. Fonduri cu destinaţie specială 

CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 

1. Cheltuieli 
1.1. Definiţie 

1.2. Momentul recunoaşterii cheltuielilor 

1.3. Conţinutul grupelor de cheltuieli 
1.3.1. Cheltuieli privind stocurile 

1.3.2. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi 

1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

1.3.5. Cheltuieli cu personalul 

1.3.6. Alte cheltuieli operaţionale 
1.3.7. Cheltuieli financiare 

1.3.8. Alte cheltuieli finanţate din buget 

1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizări, provizioane şi ajustări 
1.3.10. Cheltuieli extraordinare 

1.4. Structura conturilor de cheltuieli 

1.5. Alte prevederi - Anexa nr.12 
2. Venituri şi Finanţări 

2.1. Definiţie 

2.2. Momentul recunoaşterii veniturilor 
2.3. Conţinutul grupelor de venituri 

2.3.1. Venituri din activităţi economice 

2.3.2. Venituri din alte activităţi operaţionale 
2.3.3. Venituri din producţia de active fixe 

2.3.4. Venituri fiscale 

2.3.5. Venituri din contribuţii de asigurări 
2.3.6. Venituri nefiscale 

2.3.7. Venituri financiare 

2.3.8. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială 
2.3.9. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 

2.3.10. Venituri extraordinare 
2.4. Structura conturilor de venituri 

2.5. Alte prevederi 

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE 
CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL 

CAPITOLUL VII: INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE 

CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI 
CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2005 în NOUL 

PLAN DE CONTURI GENERAL 

CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT 

1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 

3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului de stat - Anexa nr. 1 
CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE 

1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 
3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetelor locale - Anexa nr. 2 

CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 
2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 

3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat - Anexa nr. 3 

CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ 
1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 

3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului asigurărilor de şomaj - Anexa nr. 4 
CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI 

SOCIALE DE SĂNĂTATE 

1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 

3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de sănătate - Anexa nr. 5 

CAPITOLUL XV: ANEXE 
Anexa nr. 1 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului de stat 

Anexa nr. 2 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetelor locale 

Anexa nr. 3 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 



Anexa nr. 4 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj 

Anexa nr. 5 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 

Anexa nr. 8 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor bugetului fondurilor externe nerambursabile 

Anexa nr. 10 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri şi clasificaţia veniturilor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii 

Anexa nr. 11 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri şi fondurile gestionate în afara bugetului local 

Anexa nr. 12 - Tabel de concordanta intre conturile de cheltuieli şi clasificaţia economica a cheltuielilor 
Anexa nr. 13- Bilanţul 

Anexa nr. 14 - Contul de rezultat patrimonial 

Anexa nr. 15 - Situaţia fluxurilor de trezorerie 
Anexa nr. 16 - Contul de execuţie al veniturilor 

Anexa nr. 17 - Contul de execuţie al cheltuielilo 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 

1.1.Obiectul contabilităţii publice 
Instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv 

contabilitatea financiara şi după caz, contabilitatea de gestiune. 
Contabilitatea, ca activitate specializata 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 cronologica şi sistematica, 
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiara, performanta 

financiara şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cat şi pentru 
utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clienţii, dar şi alţi utilizatori (organismele 

financiare internaţionale). 
Contabilitatea instituţiilor publice asigura 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. 
În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, instituţii publice reprezintă 
denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţiala, ministerele, celelalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice 
autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a 

acestora. În sensul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului privind finanţele publice 
locale nr. 45/3003, aprobata cu modificări şi completări, instituţii publice reprezintă denumirea 
generica ce include comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, 

municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate 
juridica, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora. 

În situaţia modificării reglementărilor contabile referitoare la înregistrarea în contabilitate a unor 
operaţiuni, ordonatorii principali de credite îşi revizuiesc monografiile contabile conţinând 
operaţiunile specifice domeniului respectiv. 

(la data 12-ian-2021 subpunctul 1.1.. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 27/2021 ) 
Potrivit reglementarilor existente în domeniul finanţelor publice şi a contabilităţii, contabilitatea 
publica cuprinde: 

a)contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, caresă reflecte încasarea veniturilor şi plata 
cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; 

b)contabilitatea trezoreriei statului;* 
c)contabilitatea generala bazata pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, caresă 
reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi excedentul sau deficitul 

patrimonial; 
d)contabilitatea destinata analizării costurilor programelor aprobate.** 

În aplicarea prevederilor pct. a) şi c), planul de conturi va cuprinde: 
- conturi bugetare - pentru reflectarea încasării veniturilor şi plaţii cheltuielilor şi determinarea 
rezultatului execuţiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare, se realizează cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura 
clasificaţiei bugetare în vigoare. Aceste conturi asigura înregistrarea veniturilor încasate şi a 

cheltuielilor plătite, potrivit bugetului aprobat şi furnizează informaţiile necesare întocmirii 
contului de execuţie bugetara şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetare. 
- conturi generale - pentru reflectarea activelor şi pasivelor instituţiei, a cheltuielilor şi 

veniturilor aferente exerciţiului, indiferent daca veniturile au fost încasate iar cheltuielile plătite, 
pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial); 
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Conturile contabile vor fi conforme cu prezentele norme, corecte şi complete şi vor prezenta 

situaţia reala şi exacta a patrimoniului şi a modului de implementare a bugetului. 
[textul din subpunctul 1.1.., litera D. din capitolul I a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (1) 
din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 

[textul din subpunctul 1.1.., litera D. din capitolul I a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (1) 
din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 

Instituţiile publice, au obligaţiasă conducă contabilitatea în partida dubla ajutorul conturilor 
prevăzute în planul de conturi general. 
Planul de conturi general cuprinde următoarele clase de conturi: 

- clasa 1 "Conturi de capitaluri"; 
- clasa 2 "Conturi de active fixe"; 

- clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie"; 
- clasa 4 "Conturi de terţi"; 

- clasa 5 "Conturi la trezoreria statului şi bănci comerciale"; 
- clasa 6 "Conturi de cheltuieli"; 
- clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări". 

În cadrul claselor exista mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi 
sintetice de gradul I şi II. Conturile sintetice pot fi dezvoltate în conturi analitice în funcţie de 

specificul activităţii şi de necesităţile proprii de informare. 
Cu ajutorul acestor conturi, instituţiile publice înregistrează operaţiunile economico-financiare 
pe baza principiilor contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv în momentul 

creării, transformării sau dispariţiei/ anularii unei valori economice, a unei creanţe sau unei 
obligaţii. 

Corespondentele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont prin prezentele norme nu sunt 
limitative. Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituţii, cu respectarea conţinutului economic 
al operaţiunii respective, a cerinţelor contabilităţii bazata pe principiul drepturilor şi obligaţiilor 

şi a prevederilor legale în vigoare. 
În acest sens, ordonatorii principali de credite urmeazăsă elaboreze planuri de conturi cu 

dezvoltarea conturilor în analitice precum şi monografii conţinând operaţiuni specifice 
domeniului de activitate respectiv. 
Conturile din planul de conturi nu reprezintă temei legal pentru înregistrarea unor operaţiuni în 

contabilitate. 
1.2.Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice 

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice revine 
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii respective. 
Instituţiile publice organizează şi conduc contabilitatea de regula, în compartimente distincte, 

conduse de către directorul economic, contabilul sef sau alta persoana împuternicită să 
îndeplinească aceasta funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi 

răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în 
condiţiile legii. 
Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa funcţia de conducere a 

compartimentului financiar-contabil şi care răspunde şi de activitatea de încasare a veniturilor 
şi de plata a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii 

în cadrul unei instituţii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil 
sau persoana care îndeplineşte aceste atribuţii pe baza de contract, în condiţiile legii. 
Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizata în compartimente distincte sau care 

nu au personal încadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot încheia contracte de 
prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare 

trimestriale şi anuale, cu societăţi comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice 
autorizate, conform legii. încheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind 

achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu 
aceasta destinaţie. 
Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure, potrivit 

legii, condiţiile necesare pentru organizarea şi conducerea corecta şi la zi a contabilităţii, 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea 

rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, depunerea la 
termen a acestora la organele în drept, păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi 
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situaţiilor financiare, organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul instituţiei 

publice. 
1.3.Moneda şi cursul de înregistrare 
Contabilitatea operaţiunilor economico-financiare se ţine în limba romana şi în moneda 

naţionala. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţionala, cat 
şi în valută, potrivit reglementarilor elaborate în acest sens. 

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, 
comunicat de Banca Naţionala a României. 
La data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele şi datoriile în valută, disponibilităţile în valută 

şi alte valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, 
existente în sold la sfârşitul lunii, se reevaluează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat 

de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a perioadei de raportare, afişat pe site-ul 
Băncii Naţionale a României. 

(la data 07-ian-2019 subpunctul 1.3.. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 3898/2018 ) 
Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiara 
nerambursabila a Comunităţii Europene se efectuează în EURO şi în lei, la cursul INFO-euro. 
Cursul INFO-euro reprezintă rata de schimb intre euro şi moneda naţionala şi este comunicat 

de Banca Centrala Europeana. 
Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curenta (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 si/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 în 
penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. 

1.4.Documente justificative şi registre de contabilitate 
1.4.1.Documente justificative - prevederi generale 
Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi 

obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fărăsă fie înregistrate în contabilitate, 
constituie contravenţii la Legea contabilităţii, daca nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, 

potrivit legii,să fie considerate infracţiuni. 
Instituţiile publice consemnează operaţiunile economico-financiare în momentul efectuării lor în 
documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fise şi alte documente 

contabile după caz. 
Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document 

justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale 
în vigoare. 
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 si, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul; 

- numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
- menţionarea pârtilor care participa la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este 

cazul); 
- conţinutul operaţiunii economico-financiare si, atunci când este necesar, temeiul legal al 
efectuării acesteia; 

- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii 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 dreptsă aprobe operaţiunile respective, după caz; 
- alte elemente menitesă asigure consemnarea completa a operaţiunilor efectuate. 

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii 
documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în 

conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în 
contabilitate "maestru -sah". 
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Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizând sistemele informatice de 

prelucrare automata a datelor. 
Registrele de contabilitate şi formularele comune pe economie, care nu au regim special de 
înseriere şi numerotare, privind activitatea financiara şi contabila, pot fi adaptate în funcţie de 

specificul şi necesităţile instituţiilor publice, cu condiţia respectării conţinutului minimal de 
informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora. Acestea pot fi pretipărite sau editate 

cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. 
Numărul de exemplare al formularelor care nu au regim special de înseriere şi numerotare poate 
fi diferit de cel prevăzut în reglementările legale, în condiţiile în care procedurile proprii privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii impun acest lucru. 
1.4.2.Forma de înregistrare în contabilitate 

Formele de înregistrare în contabilitate reprezintă sistemul de registre, formulare şi documente 
contabile corelate intre ele, care servesc la înregistrarea cronologica şi sistematica în 

contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciţiului bugetar. 
La instituţiile publice, forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare 
este "maestru-sah". 

În cadrul formei de înregistrare "maestru-sah", principalele registre şi formulare care se 
utilizează sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea-mare şi Balanţa de verificare. 

La instituţiile publice se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-sah 
simplificat". În acest caz, contabilitatea sintetica se ţine pe "Fise de cont pentru operaţii 
diverse", deschise pentru fiecare cont sintetic în Cartea-mare (sah), iar contabilitatea analitica 

se ţine pe fisele menţionate la forma de înregistrare "maestru-sah". 
[textul din subpunctul 1.4.2.. din capitolul I a fost abrogat la 26-mar-2019 de Art. I, punctul 

1. din Ordinul 1878/2019] 
1.4.3.Registrele de contabilitate 
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. 

Acestea se utilizează în stricta concordanta cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat 
şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor 

contabile efectuate. 
Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listări 
informatice, după caz. 

Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de înregistrare cronologica şi sistematica 
a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei. 

Registrul-jurnal se întocmeşte de fiecare instituţie publica intr-un singur exemplar, după ce a 
fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenta instituţiei. 
Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota 

în ordinea completării lor. 
Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologica, fără ştersături şi spatii 

libere, a documentelor în care se reflecta mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. 
Operaţiunile de aceeaşi natura, realizate în acelaşi loc de activitate, pot fi recapitulate intr-un 
document centralizator, denumit jurnal-auxiliar, care sta la baza înregistrării în Registrul-jurnal. 

Instituţiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaţiunile de casa şi banca, decontările 
cu furnizorii, situaţia încasării - achitării facturilor, etc. Acestea pot înregistra în Registrul-jurnal 

sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale. 
În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata 
a datelor, fiecare operaţiune economico-financiara se va înregistra prin articole contabile, în 

mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În aceasta 
situaţie, Registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. 

În cazul în care o instituţie publica are unităţi subordonate fără personalitate juridica care 
conduc contabilitatea pana la balanţa de verificare, Registrul-jurnal se va conduce de către 

unităţile subordonate, cu condiţia înregistrării acestuia în evidenta unităţii. 
Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate 
elementele de activ şi de pasiv grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit legii. 

Registrul-inventar se întocmeşte de fiecare instituţie publica intr-un singur exemplar, după ce 
a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenta instituţiei. 

Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea instituţiei, cel puţin odată pe an pe parcursul 
funcţionarii instituţiei, cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii 
prevăzute de lege pe baza de inventar faptic. 
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În acest registru se înscriu, intr-o forma recapitulativa, 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 baza listele de 

inventariere sau alte documente care justifica 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 pana la data încheierii exerciţiului. 
În cazul în care o instituţie publica are unităţi subordonate fără personalitate juridica care 

conduc contabilitatea pana la balanţa de verificare, registrul-inventar se va conduce de către 
unităţile subordonate, cu condiţia înregistrării acestuia în evidenta unităţii. 

Registrul "Cartea mare" este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi 
sistematic, prin regruparea conturilor, existenta şi mişcarea elementelor de activ şi de pasiv, la 

un moment dat. 
Registrul Cartea mare (sah) se întocmeşte intr-un exemplar, lunar, separat pentru debitul şi 
separat pentru creditul fiecărui cont sintetic, pe măsura înregistrării operaţiunilor. 

Cartea mare sta la baza întocmirii balanţei de verificare. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit 
cu Fisa de cont pentru operaţiuni diverse. Editarea Cârtii mari se va efectua numai la cererea 

organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii. 
1.4.4.Balanţa de verificare 
Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii 

înregistrărilor contabile şi controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica şi cea analitica, 
precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare. 

Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza datelor preluate din Cartea mare (sah), respectiv 
din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. 
Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitica se întocmesc balanţe de verificare 

analitice. La instituţiile publice, balanţele de verificare sintetice se întocmesc lunar iar balanţele 
de verificare analitice, cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile 

financiare. 
Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile instituţiei următoarele elemente: simbolul 
şi denumirea conturilor, în ordinea înscrisă în planul de conturi, soldurile iniţiale sau totalul 

sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente după caz, rulajele curente debitoare şi 
creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare şi creditoare. 

În balanţa de verificare pentru luna ianuarie rubrica "solduri iniţiale" se completează cu soldurile 
finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent. 
1.4.5.Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor 

Instituţiile publice au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte 
documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate. 
Răspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite 
sau altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii beneficiare. 

Registrele de contabilitate şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva, în baza unor 
contracte de prestări servicii, cu titlu oneros, de către alte persoane juridice romane, care 

dispun de condiţii corespunzătoare. 
Termenul de păstrare a registrelor şi documentelor justificative şi contabile este de 10 ani cu 
începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia 

statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. Situaţiile financiare anuale se păstrează 
timp de 50 de ani. 

În caz de încetare a activităţii, instituţiile publice predau documentele la arhivele statului sau 
arhivele militare, după caz. 

Arhivarea registrelor de contabilitate, a documentelor justificative şi contabile se face în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie 

înscrise în documente originale, întocmite sau reconstituite, potrivit legii. 
Orice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente 

justificative sau contabile are obligaţiasă înştiinţeze în scris, în termen de 24 de ore de la 
constatare, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligaţia gestionarii unităţii 
respective. 



În cazul în care pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracţiune, se 

înştiinţează imediat organele de urmărire penala. 
Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire". 
Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi vizibil menţiunea "RECONSTITUIT", 

cu specificarea numărului şi datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. 
Documentele reconstituite potrivit legii, constituie baza legala pentru efectuarea înregistrărilor 

în contabilitate. 
1.4.6.Sistemul informatic 
Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecărei instituţii trebuie să 

asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile 
aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice. 

La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avute în vedere criteriile minimale 
pentru programele informatice utilizate în activitatea financiara şi contabila, potrivit 

reglementarilor legale în vigoare. 
Unităţile de informatica sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic 
de prelucrare automata a datelor poarta răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor 

din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le 
transmit pentru prelucrare. 

Responsabilităţile ce revin personalului instituţiei cu privire la utilizarea sistemului informatic 
de prelucrare automata a datelor se stabilesc prin regulamente interne. 
Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment 

a conţinutului registrelor, jurnalelor şi altor documente financiar-contabile. 
1.5.Exerciţiul financiar 

Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale 
si, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. 
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an 

de activitate, când acesta începe la data înfiinţării instituţiei publice, potrivit legii. 

CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA şi COMPONENTA SITUAŢIILOR 
FINANCIARE 

2.1.Prevederi generale 

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, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. 
Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţionala, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului. 

Pentru necesităţile proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot 
întocmi situaţii financiare şi intr-o alta moneda. 

întocmirea situaţiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea 
generala a elementelor de activ şi de pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune, 
potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice. 

Situaţiile financiare trebuie să ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, poziţiei financiare 
(active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum şi a performantei financiare şi a 

rezultatului patrimonial. 
Situaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul 
compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana împuternicită să îndeplinească 

aceasta funcţie. 
Instituţiile publice au obligaţiasă prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise 

conturile, situaţia fluxurilor de trezorerie pentru obţinerea vizei privind exactitatea plaţilor de 
casa, a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordantei datelor 
din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului. 

Situaţiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului 
se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare. 

Este interzis instituţiilor publicesă centralizeze situaţiile financiare ale instituţiilor din subordine 
care nu au primit viza trezoreriei statului. 
Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau 

terţiari, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul 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 ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice sau direcţiile generale 
ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, un exemplar din situaţiile 

financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta. 
Unităţile fără personalitate juridică, subordonate instituţiei publice, organizează şi conduc 

contabilitatea operaţiunilor economico-financiare pana la nivel de balanţa de verificare, fără a 
întocmi situaţii financiare. 
Activitatea desfăşurata în străinătate de unităţile fără personalitate juridica, subordonate 

instituţiilor publice din România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice romane 
şi se raportează pe teritoriul României. 

2.2.Componenta Situaţiilor Financiare 
Situaţiile financiare trimestriale şi anuale cuprind: 

a)bilanţul; 
b)contul de rezultat patrimonial; 
c)situaţia fluxurilor de trezorerie; 

d)situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; 
e)anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative; 

f)contul de execuţie bugetara. 
2.3.Bilanţul 
2.3.1.Prevederi generale 

Bilanţul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii 
şi capital propriu ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte 

situaţii prevăzute de lege. 
Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentata valoarea aferentă elementului respectiv 
pentru exerciţiul financiar precedent. 

Daca valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilităţii trebuie 
prezentata în notele explicative. 

Un element de bilanţ pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în 
care exista un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. 
În bilanţ, elementele de natura activelor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al 

lichidităţii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate în funcţie de gradul crescător al 
exigibilităţii. 

Un activ reprezintă o resursa controlata de către instituţia publica ca rezultat al unor evenimente 
trecute, de la care se aşteaptăsă genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al 
cărui cost poate fi evaluat în mod credibil. 

O datorie reprezintă o obligaţie actuala a instituţiei publice ce decurge din evenimente trecute 
şi prin decontarea căreia se aşteaptăsă rezulte o ieşire de resurse care incorporează beneficii 

economice. 
Activele şi datoriile curente se prezintă în bilanţ distinct de activele şi datoriile necurente. 
Capitalul propriu 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 sau patrimoniu net şi se determina ca diferenţa 

intre active şi datorii. 
În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea 
în bilanţ a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanta cu 

prezentele reglementari. 
Modelul formularului "Bilanţ" este prezentat în anexa nr.13 la prezentele norme. Formatul 

bilanţului nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. 
2.3.2.Structura Bilanţului 

(A)ACTIVE 
Active necurente 
Active fixe necorporale 

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotică şi alte 
active corporale 

Terenuri şi clădiri 
Alte active nefinanciare 
Active financiare 



Creanţe (peste un an) 

Total active necurente 
Active curente 
Stocuri 

Creanţe (sub un an) 
Investiţii pe termen scurt 

Conturi la trezorerie şi bănci 
Cheltuieli în avans 
Total active curente 

Total active 
(B)DATORII 

Datorii necurente 
Datorii (peste un an) 

Împrumuturi pe termen lung 
Provizioane 
Total datorii necurente 

Datorii curente 
Datorii (sub un an) 

Împrumuturi pe termen scurt 
Împrumuturi pe termen lung ce trebuie plătite în exerciţiul curent 
Venituri în avans 

Provizioane 
Total datorii curente 

Total datorii 
Active nete/Capitaluri proprii = Total active - Total datorii 
(C)Capitaluri proprii 

Rezerve şi fonduri 
Rezultatul patrimonial 

Rezultatul reportat 
2.4.Contul de rezultat patrimonial 
2.4.1.Prevederi generale 

Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul 
exerciţiului curent. 

Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent 
daca au fost încasate sau nu. 
Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent 

daca au fost plătite sau nu. 
În contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate şi veniturile calculate (ex. venituri 

din reluarea provizioanelor şi ajustărilor de valoare) care nu implica o încasare a acestora 
precum şi cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările de 
valoare) care nu implica o plata a acestora. 

Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentata valoarea aferentă 
elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. 

Daca valorile prevăzute anterior nu sunt comparabile, absenta comparabilităţii trebuie 
prezentata în notele explicative. 
Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exista valoare nu trebuie 

prezentat, cu excepţia cazului în care exista un element corespondent pentru exerciţiul financiar 
precedent. 

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a 
instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determina pe 

fiecare sursa de finanţare în parte, precum şi pe total, ca diferenţa intre veniturile realizate şi 
cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent. 
În funcţie de necesităţile de informare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita prezentarea 

unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanta cu prezentele 
reglementari. 

Modelul formularului "Contul de rezultat patrimonial" este prezentat în anexa nr.14 la prezentele 
norme. Formatul Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exerciţiu 
financiar la altul. 



2.4.2.Structura Contului de rezultat patrimonial 

Venituri operaţionale 
- venituri din impozite şi taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor 
- venituri din activităţi economice 

- finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială - alte venituri 
operaţionale 

Total venituri operaţionale 
Cheltuieli operaţionale 
- cheltuieli cu salariile şi contribuţiile aferente 

- subvenţii, transferuri 
- cheltuieli privind stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi 

- cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane 
- alte cheltuieli operaţionale 

Total cheltuieli operaţionale 
Excedent (deficit) din activitatea operaţională 
Venituri financiare 

Cheltuieli financiare 
Excedent (deficit) din activitatea financiara 

Excedent (deficit) din activitatea curenta 
(excedent/deficit din activitatea operaţională +/- 
excedent/deficit din activitatea financiara) 

Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 

Excedent/deficit din activitatea extraordinara 
Rezultatul patrimonial 
(excedent/deficit din activitatea curenta +/- 

excedent/deficit din activitatea extraordinara) 
2.5.Situaţia fluxurilor de trezorerie 

Situaţia Fluxurilor de trezorerie prezintă existenta şi mişcările de numerar divizate in: 
Fluxuri de trezorerie din activitatea operaţională, care prezintă mişcările de numerar rezultate 
din activitatea curenta: 

- Încasări 
- Plaţi 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii, care prezintă mişcările de numerar rezultate 
din achiziţiile ori vânzările de active fixe: 
- Încasări 

- Plaţi 
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare, care prezintă mişcările de numerar rezultate 

din împrumuturi primite şi rambursate, ori alte surse financiare: 
- Încasări 
- Plaţi 

Formularul se completează de către fiecare instituţie, cu informaţiile privind încasări şi plaţi 
efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci. 

Modelul formularului "Situaţia fluxurilor de trezorerie" este prezentat în anexa nr.15 la 
prezentele norme. 
2.6.Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor 

Situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor trebuie să ofere informaţii referitoare la 
structura capitalurilor proprii, influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile, 

influentele rezultate în urma reevaluării activelor, calculului şi înregistrării amortizării sau din 
corectarea erorilor contabile. 

Situaţia prezintă în detaliu creşterile şi diminuările din timpul anului al fiecărui element al 
conturilor de capital. 
2.7.Anexele la situaţiile financiare 

Anexele sunt parte integranta a situaţiilor financiare. Ele conţin: politici contabile şi note 
explicative. 

Notele explicative furnizează informaţii suplimentare care nu sunt incorporate în situaţiile 
financiare. 
2.7.1.Principii şi politici contabile 



2.7.1.1.Principii contabile 

Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile 
contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. 
- Principiul continuităţii activităţii - Presupune ca instituţia publică îşi continua în mod normal 

funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere semnificativa a activităţii. Daca 
ordonatorii de credite au luat cunoştinţa de unele elemente de nesiguranţa legate de anumite 

evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente 
trebuie prezentate în notele explicative. 
- Principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent 

de la un exerciţiu financiar la altul. 
- Principiul prudentei - Evaluarea trebuie făcuta pe o baza prudenta şi în special: 

- trebuie să se ţină cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent 
sau al unui exerciţiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanţului 

şi data depunerii acestuia; 
- trebuie să se ţină cont de toate deprecierile. 
- Principiul contabilităţii pe baza de angajamente - Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente 

sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsura ce 
numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidentele contabile 

şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare. 
Situaţiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre 
tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plaţi dar şi despre resursele 

viitoare, respectiv obligaţiile de plata viitoare. 
Acest principiu se bazează pe independenta exerciţiului potrivit căruia toate veniturile şi toate 

cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se refera, fără a se ţine seama de data încasării 
veniturilor, respectiv data plaţii cheltuielilor. 
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii - Componentele elementelor 

de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. 
- Principiul intangibilităţii - Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să 

corespunda cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. 
- Principiul necompensării - Orice compensare intre elementele de activ şi de datorii sau intre 
elementele de venituri şi cheltuieli este interzisa, cu excepţia compensărilor intre active şi 

datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor 
şi cheltuielilor la valoarea integrala. 

- Principiul comparabilităţii informaţiilor - Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea 
comparării în timp a informaţiilor. 
- Principiul materialităţii (pragului de semnificaţie) - Orice element care are o valoare 

semnificativa trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare iar elementele cu valori 
nesemnificative dar care au aceeaşi natura sau au funcţii similare trebuie însumate şi prezentate 

intr-o poziţie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar 
influenta în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare. 
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparentei) - Informaţiile 

contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie să fie credibile,să respecte realitatea 
economica a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridica. 

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, împreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, 

poziţiei financiare şi a rezultatului patrimonial. 
2.7.1.2.Politici contabile 

Aplicarea prezentelor reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de către 
conducerea fiecărei instituţii publice pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea 

documentelor justificative pana la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. 
Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, 
cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie. 

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilităţii de 
angajamente. 

Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile 
financiare, a unor informaţii care trebuie să fie: 
a)relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; si 



b)credibile în sensul ca: 

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiara a instituţiei publice; 
- sunt neutre; 
- sunt prudente; 

- sunt complete sub toate aspectele semnificative. Modificările politicii contabile sunt permise 
doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile 

referitoare la operaţiunile instituţiei publice. Acest lucru trebuie menţionat în notele explicative. 
2.7.2.Note explicative 
2.7.2.1.Prevederi generale 

Notele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a 
activelor, precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile 

utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiara şi rezultatele obţinute. 
Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie 

să existe informaţii în notele explicative. 
2.7.2.2.Comparabilitatea informaţiilor 
Pentru elementele prezentate în notele explicative, se va prezenta de regula suma 

corespunzătoare anului curent şi celui precedent. 
Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cate ori este necesar, 

pentru buna lor înţelegere: 
a)numele persoanei juridice care face raportarea; 
b)faptul ca situaţiile financiare sunt proprii acesteia; 

c)data la care s-au încheiat sau perioada la care se refera situaţiile financiare; 
d)moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare; 

e)exprimarea cifrelor incluse în raportare (lei). 
2.7.2.3.Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea situaţiilor 
financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată. 

Corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli 
matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a 

tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii 
şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 «Rezultatul 
reportat». 

Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea 
situaţiilor financiare ale acelor exerciţii. 

În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile 
constatate. 

(la data 31-ian-2018 subpunctul 2.7.2.3.. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1176/2018 ) 
2.7.2.4.Conţinutul şi structura notelor explicative 
Conţinutul şi structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizări pentru întocmirea 
situaţiilor financiare. 

2.8.Reguli generale de evaluare 
Pentru evaluarea elementelor din bilanţ, se stabilesc următoarele reguli: a) Evaluarea la data 

intrării în instituţia publica 
La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea 
de intrare, denumita valoare contabila (costul istoric), care se stabileşte astfel: 

- la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 
- la cost de producţie - pentru bunurile produse în instituţie; 

- la valoarea justa - 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 publica le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile 

de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor 
respective. 

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 şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. 

Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al activelor 
fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie 

consumata în scopuri tehnologice, manopera directa şi alte cheltuieli directe de producţie, 
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precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocata în mod raţional ca fiind legata de 

fabricaţia acestora. 
Următoarele elemente reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, 
ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit: 

- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limite normal 
admise; 

cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul 
de producţie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricaţie; 
- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participa la aducerea stocurilor în forma 

şi locul final; 
- costurile de desfacere. 

Prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicita în mod necesar o perioada 
substanţiala de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare. 

Valoarea justa a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna 
voie intre doua părţi aflate în cunoştinţa de cauza, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat 
obiectiv. 

Pentru bunurile care au valoare de piaţa, valoarea justa este identica cu valoarea de piaţa. 
b)Evaluarea cu ocazia inventarierii 

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

c)Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar 
La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se 

evaluează şi se reflecta în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu 
rezultatele inventarierii. 
În acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita 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 intre valoarea de inventar şi 

valoarea contabila neta se înregistrează în contabilitate pe seama unei ajustări pentru 
depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este temporara, aceste elemente 
menţinându-se, la valoarea lor de intrare. 

Prin valoare contabila neta 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 intre valoarea 
de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor 
corespunzătoare de datorii. 

La fiecare data 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 Naţionala a României, valabil la data încheierii 
exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la 

data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate in 
situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se 

înregistrează la venituri sau la cheltuieli financiare, după caz; 
- pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul 
unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezulta 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; 
- elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută (active fixe, stocuri) şi înregistrate la 

valoarea justa trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor 
respective. 
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 unitate 

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



2.9.1.Prevederi generale 

Contul de execuţie bugetara va cuprinde toate operaţiunile financiare din timpul exerciţiului 
financiar cu privire la veniturile încasate şi plăţile efectuate, în structura în care a fost aprobat 
bugetul, şi trebuie să conţină: 

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 

- plaţi efectuate 
- angajamente legale de plătit. 
- cheltuieli efective (costuri, consumuri de resurse). 

c)informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare (încasări realizate minus plaţi efectuate). 
* Conţinutul şi structura Contului de execuţie se vor dezvolta prin precizări pentru întocmirea 

situaţiilor financiare. 
2.9.2.Întocmirea Contului de execuţie bugetara 
Contul de execuţie bugetara se întocmeşte pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi 

creditoare ale conturilor de disponibil, care trebuie să corespunda cu cele din conturile deschise 
în trezorerie sau la bănci, după caz. 

Modelul formularului "Cont de execuţie" pentru veniturile bugetului instituţiei publice este 
prevăzut în anexa nr.16 la prezentele norme. 
Modelul formularului "Cont de execuţie" pentru cheltuielile bugetului instituţiei publice este 

prevăzut în anexa nr.17 la prezentele norme. 
În funcţie de modificările intervenite în structura clasificaţiei bugetare, Ministerul Finanţelor 

Publice va actualiza aceste formulare. 
2.10.Alte prevederi 
Comasarea prin absorbirea unei instituţii publice de către o alta instituţie publica are ca efect 

dizolvarea fără lichidare a instituţiei care îşi încetează existenta şi transmiterea patrimoniului 
sau către instituţia publica absorbanta, în starea în care se găseşte la data comasării. 

Operaţiile care trebuie efectuate, în situaţia comasării prin absorbire, divizare sau dizolvare 
sunt: 
* Inventarierea patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii 

nr. 82/1991 republicata şi cu Normele privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv. 
* Întocmirea situaţiilor financiare de încetarea activităţii, pe formulare şi conform metodologiei 

elaborate de Ministerul Finanţelor Publice pentru instituţii publice. 
În cazul comasării prin absorbire, instituţia publica absorbanta dobândeşte toate bunurile, 
drepturile şi obligaţiile instituţiei publice care îşi încetează activitatea şi care este absorbita. 

Predarea-primirea activelor şi pasivelor instituţiei absorbite, către instituţia absorbanta are loc 
după publicarea actului de reorganizare şi aprobarea de către ordonatorul principal de credite 

a inventarului, situaţiilor financiare şi contractelor în curs de execuţie la data comasării. 

CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ 

(A)ACTIVE 
1.Active fixe 
Activele fixe - sunt active deţinute de către instituţiile publice în scopul utilizării lor pe termen 

lung. Activele fixe includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale şi activele financiare. 
1.1.Active fixe necorporale 

1.1.1.Definiţie 
Activele fixe necorporale - sunt active fără substanţa fizica, care se utilizează pe o perioada mai 
mare de un an. 

Contabilitatea sintetica a activelor fixe necorporale se ţine pe categorii iar contabilitatea 
analitica feluri de active fixe necorporale. 

1.1.2.Conţinut 
Activele fixe necorporale cuprind: 
- cheltuieli de dezvoltare; 
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- concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor 

create intern de instituţie; 
- înregistrări ale reprezentaţiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, 
evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi 

magnetice sau alte suporturi; 
- alte active fixe necorporale; 

- avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie. 
1.1.2.1.Cheltuieli de dezvoltare - sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau 
a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, 

înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării (contul 203). 
Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: 

- proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediara a 
prototipurilor şi modelelor; 

- proiectarea uneltelor şi matriţelor care implica tehnologie noua; 
- proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere 
economic pentru producţia pe scara larga; 

- proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, 
procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite. 

1.1.2.2.Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare achiziţionate 
sau dobândite pe alte cai, se înregistrează în conturile de active fixe necorporale, la costul de 
achiziţie sau de producţie, după caz. (contul 205). 

În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de 
utilizatori cu racordarea reprezintă active fixe necorporale de natura drepturilor de utilizare şi 

se înregistrează în contul 205 «Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 
similare». 
Activele fixe necorporale prevăzute la primul paragraf se amortizează pe durata prevăzută 

pentru utilizarea lor de către instituţiile care le deţin. 
În cazul cheltuielilor efectuate de utilizatori pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte 

utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la 
reţelele respective, evidenţierea în contabilitate se efectuează potrivit prevederilor de la primul 
şi al doilea paragraf. 

În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi. 
(la data 12-ian-2021 alin. (A), punctul 1., subpunctul 1.1.2.2.. din capitolul III completat de Art. I, punctul 2., 

subpunctul 2.1.. din Ordinul 27/2021 ) 
1.1.2.3.Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, respectiv reprezentaţii teatrale, 
programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, evenimente sportive, lucrări literare, 
artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi (contul 206). 

1.1.2.4.Alte active fixe necorporale - includ programele informatice create de instituţie sau 
achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte active fixe 

necorporale (contul 208). 
1.1.2.5.Avansuri şi active fixe necorporale în curs de execuţie - cuprind avansurile acordate 
furnizorilor de active fixe necorporale (contul 234) şi activele fixe necorporale neterminate până 

la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz (contul 
233). 

1.1.3.Momentul înregistrării 
Activele fixe necorporale se înregistrează în momentul transferului dreptului de proprietate daca 
sunt achiziţionate cu titlu oneros sau în momentul întocmirii documentelor daca sunt construite 

sau produse de instituţie, respectiv primite cu titlu gratuit. 
1.1.4.Evaluarea 

1.1.4.1.Evaluarea iniţiala 
Activele fixe necorporale trebuie să fie evaluate la: 
- costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros; 

- costul de producţie, pentru cele construite sau produse de instituţie; 
- valoarea justa pentru cele primite gratuit (ex. donaţii, sponsorizări). 

Valoarea justa se determina pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea 
ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de evaluatori 
autorizaţi. 

Un element necorporal raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior 
ca parte din costul unui activ necorporal. 
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1.1.4.2.Cheltuieli ulterioare 

Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal după achiziţionarea, finalizarea 
acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali 
stabiliţi iniţial, se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. 

Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci când au ca efect 
îmbunătăţirea performantelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial. 

1.1.4.3.Evaluarea la data bilanţului 
Un activ fix necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările 
cumulate de valoare. 

Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinatesă ţină seama de reducerile valorilor 
activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent daca acea reducere este sau nu 

definitiva. 
Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente, denumite şi amortizări, si/sau ajustări 

provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere, în funcţie de caracterul permanent 
sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale. 
1.1.5.Amortizarea 

Valoarea amortizabila reprezintă valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie 
înregistrată în mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. 

Instituţiile publice amortizează activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare. 
Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna următoare darii în folosinţa sau punerii în 
funcţiune a activului, după caz. 

Amortizarea anuala se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a 
activelor fixe necorporale. 

Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 şi durata normala de utilizare prevăzuta 
de lege. 
Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea 

ordonatorului de credite (contul 280), cu excepţia celor care nu se supun amortizării potrivit 
legii; 

(la data 12-ian-2021 alin. (A), punctul 1., subpunctul 1.1.5.. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2., 

subpunctul 2.2.., alin. (1) din Ordinul 27/2021 ) 
Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, 
achiziţionate sau dobândite pe alte cai se amortizează pe durata prevăzuta pentru utilizarea lor 

de către instituţiile publice care le deţin (contul 280); 
Înregistrările de reprezentaţii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale, 

evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi 
magnetice sau alte suporturi nu se amortizează. 
Programele informatice create de instituţiile publice, achiziţionate sau dobândite pe alte căi se 

amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de 5 
ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280), cu excepţia altor active fixe necorporale 

care nu se supun amortizării potrivit legii. 
(la data 12-ian-2021 alin. (A), punctul 1., subpunctul 1.1.5.. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2., 

subpunctul 2.2.., alin. (2) din Ordinul 27/2021 ) 
În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe 

necorporale scoase din funcţiune, valoarea rămasa neamortizata se include în cheltuielile 
instituţiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funcţiune. 
1.1.6.Ajustări pentru depreciere 

Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale la 
sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 290). 

În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus 
la reflectarea acesteia au încetatsă mai existe intr-o anumita măsura, atunci acea ajustare 

trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri. 
În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, 
ajustarea trebuie majorata. 

Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare în situaţiile: 
- încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ; 

- bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat; 
- exista o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune; 
- performanta sa în furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate; 

- modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu. 1.1.7. Reevaluarea 
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Reevaluarea se efectuează în baza unor reglementari legale sau de către evaluatori autorizaţi. 

Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate potrivit pct.C.3. din prezentele norme 
(contul 105). 
1.2.Active fixe corporale 

1.2.1.Definiţie 
Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca 

atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au valoare de intrare mai mare decât 
limita stabilita prin hotărâre a Guvernului şi o durata normala de utilizare mai mare de un an. 
Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se ţine pe categorii, iar contabilitatea analitica 

pe fiecare obiect de evidenta, prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte 
cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia, destinatsă îndeplinească în mod independent, în 

totalitate, o funcţie distincta. 
1.2.2.Conţinut 

Activele fixe corporale cuprind: 
- terenuri şi amenajări la terenuri; 
- construcţii; 

- instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; 
- mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 

active corporale; 
- avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie. 
1.2.2.1.Terenuri 

Contabilitatea terenurilor se ţine separat pentru: terenuri (contul 2111) şi amenajări la terenuri 
(contul 2112). 

În contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, 
silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele. 
Amenajările la terenuri cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie 

electrica, lucrările de acces, împrejmuirile şi altele asemenea. 
Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizării. Amenajările la terenuri se amortizează pe o 

durată de 10 ani, cu excepţia celor care nu se supun amortizării, potrivit legii. 
(la data 12-ian-2021 alin. (A), punctul 1., subpunctul 1.2.2.1.. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2., 

subpunctul 2.3.., alin. (1) din Ordinul 27/2021 ) 
Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi se înregistrează în contabilitate separat, chiar 

atunci când sunt achiziţionate împreună. Creşterea valorii terenului pe care se află o clădire nu 
afectează determinarea valorii de înregistrare a clădirii. 

(la data 12-ian-2021 alin. (A), punctul 1., subpunctul 1.2.2.1.. din capitolul III completat de Art. I, punctul 2., 
subpunctul 2.3.., alin. (2) din Ordinul 27/2021 ) 
1.2.2.2.Construcţii 
Construcţiile se evidenţiază pe grupe, subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a 
Guvernului (contul 212). 
1.2.2.3.Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 

Instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animalele şi plantaţiile se evidenţiază pe grupe, 
subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului (contul 213). 
1.2.2.4.Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active corporale 

Mobilierul, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 
active corporale se evidenţiază pe grupe, subgrupe, clase şi subclase, potrivit Catalogului 

privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre 
a Guvernului (contul 214). 

1.2.2.5.Avansuri şi active fixe corporale în curs de execuţie 
În cadrul acestora se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale 
(contul 232) precum şi activele fixe corporale în curs de execuţie, care reprezintă lucrările de 

investiţii neterminate pana la sfârşitul perioadei, efectuate în regie proprie sau în antrepriza. 
Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz (contul 231). 

Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare după recepţia, darea 
în folosinţa sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. 
1.2.2.6.Alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) 
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Resursele minerale situate pe teritoriul tarii, în subsolul tarii şi al platoului continental în zona 

economica a României din Marea Neagra, delimitate conform principiilor dreptului internaţional 
şi reglementarilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv 
al proprietăţii publice şi aparţin statului roman. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, în categoria resurselor minerale se includ: cărbunii, minereurile 
feroase, neferoase, de aluminiu şi roci alumifere, de metale nobile, radioactive, substanţele 

utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase şi semipreţioase, gazele necombustibile, apele 
geotermale, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, etc. 
Zăcămintele reprezintă rezerve descoperite de minerale, atât de suprafaţa cat şi subterane, 

care sunt exploatabile economic, ţinând seama de nivelul relativ al preturilor. Zăcămintele 
cuprind rezervele de cărbune, de petrol şi gaze naturale, rezervele de minereuri metalifere şi 

minereuri nemetalifere (contul 215). 
Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele şi vegetalele de producţie unica 

sau permanenta asupra cărora se exercita dreptul de proprietate, dar a căror creştere naturala 
si/sau regenerare nu este plasata sub controlul direct şi responsabilitatea unităţilor 
instituţionale şi nu este gestionata de acestea. De exemplu, pădurile virgine şi resursele 

piscicole neexploatate, care fac parte din teritoriul naţional. Aici trebuie incluse doar resursele 
care sunt deja exploatabile cu scop economic, sau sunt susceptibile de a fi exploatate intr-un 

viitor apropiat. (contul 215). 
Rezervele de apa sunt întinderi de apa şi alte rezerve subterane în măsura în care prin 
exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de piaţa (cont 215). 

1.2.3.Momentul înregistrării 
Activele fixe corporale se înregistrează la momentul transferului dreptului de proprietate pentru 

cele achiziţionate cu titlu oneros sau la data întocmirii documentelor pentru cele construite sau 
produse de instituţie, respectiv primite cu titlu gratuit. 
1.2.4.Evaluarea 

1.2.4.1.Evaluarea iniţiala 
Activele fixe trebuie să fie evaluate la: - costul de achiziţie, pentru cele procurate cu titlu oneros; 

- costul de producţie, pentru cele construite sau produse de instituţie; 
- valoarea justa pentru cele dobândite gratuit.(ex. donaţii, sponsorizări). Valoarea justa se 
determina pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, 

sau pe baza unor evaluări efectuate de regula de evaluatori autorizaţi. 
1.2.4.2.Cheltuieli ulterioare 

Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal după achiziţionarea, finalizarea acestuia 
sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi 
iniţial, se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (reparaţii curente). 

Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci când au ca efect 
îmbunătăţirea performantelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau 

mărirea duratei de viata utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice 
viitoare. 
Obţinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, 

creşterea potenţialului de servicii furnizate, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere 
şi funcţionare. 

În cazul clădirilor, investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale 
şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termica a 
acestora. 

La expirarea contractului de închiriere valoarea investiţiilor efectuate la activele fixe luate cu 
acest titlu, se scad din contabilitatea instituţiei publice care le-a efectuat şi se înregistrează în 

contabilitatea instituţiei care le are în patrimoniu sau a agentului economic, pentru a majora 
corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe respective, potrivit contractelor încheiate. 

1.2.4.3.Evaluarea la data bilanţului 
Un activ fix corporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările 
cumulate de valoare. 

Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinatesă ţină seama de reducerile valorilor 
activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent daca acea reducere este sau nu 

definitiva. 



Ajustările de valoare pot fi ajustări permanente, denumite şi amortizări, si/sau ajustări 

provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere în funcţie de caracterul permanent 
sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale. 
1.2.5.Amortizarea 

Valoarea amortizabila reprezintă valoarea contabila a activului fix corporal ce trebuie 
înregistrata în mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. 

Instituţiile publice amortizează activele fixe corporale utilizând metoda amortizării liniare 
(contul 281). 
Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna următoare recepţiei sau punerii în 

funcţiune, după caz, a activului. 
Amortizarea anuala se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a 

activelor fixe corporale. 
Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 şi durata normala de utilizare prevăzuta 

în Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotărâre a Guvernului. 
Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în folosinţa gratuita, se 
calculează de către instituţiile publice care le au în patrimoniu. 

Amortizarea investiţiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de instituţiile publice se 
înregistrează de instituţiile publice care au efectuat investiţiile, pe perioada contractului sau pe 

durata normala de utilizare rămasa, după caz. 
La încetarea contractului, valoarea investiţiilor nediminuata cu amortizarea calculata se cedează 
instituţiei publice care le are în patrimoniu sau agentului economic, după caz, pentru a majora 

corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale. 
În procesul-verbal de predare-preluare a investiţiei se va menţiona şi valoarea amortizării 

investiţiei, pentru ca instituţia publica care le are în patrimoniu sau agentul economicsă poată 
înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare. 
Activele fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice se amortizează pe o durata 

normala de funcţionare cuprinsa în cadrul unei plaje de ani (durata minima şi maxima), existând 
posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare în cadrul acestor durate. Astfel stabilita, 

durata normala de funcţionare a activului fix rămâne neschimbata pana la recuperarea integrala 
a valorii de intrare a acestuia. 
În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor fixe corporale 

scoase din funcţiune, valoarea rămasa neamortizata se include în cheltuielile instituţiilor publice, 
integral, la momentul scoaterii din funcţiune. 

1.2.6.Ajustări pentru depreciere 
Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfârşitul 
exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 291). 

În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus 
la reflectarea acesteia au încetatsă mai existe intr-o anumita măsura, atunci acea ajustare 

trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri. 
În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, 
ajustarea trebuie majorata. 

Deprecierea unui activ fix corporal poate apare în situaţiile: 
- deteriorării fizice a activului; 

- încetării sau apropierii încetării cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ; 
- bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat; 
- exista o decizie de oprire a construcţiei unui activ înainte de terminare sau punere în funcţiune; 

- performanta sa în furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate; 
- modificări de tehnologie sau legislaţie în domeniu. 

1.2.7.Reevaluarea 
Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe 

baza unor evaluări efectuate, de regula, de profesionişti calificaţi, membrii ai unui organism 
profesional în domeniu. 
În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este 

determinata pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi 
atribuita activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori 

atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica 
activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma reevaluării. 



Reevaluările trebuie făcute cu suficienta regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere 

substanţial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilanţului. 
Diferenţa dintre valoarea rezultata în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie 
prezentata la rezerva din reevaluare (contul 105). 

Reevaluarea se efectuează pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor 
Publice sau de către evaluatori autorizaţi. 

Rezultatele reevaluării se înregistrează în contabilitate potrivit pct.C.3 din prezentele norme 
(contul 105). 
1.2.8.Alte prevederi 

1.2.8.1.Prevederi referitoare la valorificare şi scoatere din funcţiune 
Potrivit prevederilor legale în vigoare, pot fi transmise fără plata, orice fel de bunuri aflate în 

stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţa, daca acestea nu mai sunt necesare 
instituţiei publice care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare de alta 

instituţie publica sau daca, potrivit reglementarilor în vigoare, instituţia nu mai are dreptulsă 
utilizeze bunul respectiv. 
Instituţia publica care disponibilizează bunuri va informa în scris alte instituţii publice pe care 

le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate. 
Transmiterea, fără plata, de la o instituţie publica la o alta instituţie publica, se va face pe baza 

de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituţiei 
publice care a solicitatsă îi fie transmis bunul respectiv, precum şi de ordonatorul de credite 
care îl are în administrare. 

Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, 
având cel puţin aceeaşi parametri. 

În acest caz, bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din 
plata datorata pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind 
achiziţiile publice. 

Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se face cu aprobarea 
ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz. 

La instituţiile publice la care conducătorii îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de credite, 
scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se va face cu aprobarea 
ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, în funcţie de subordonare. 

1.2.8.2.Prevederi referitoare la leasing 
Leasing-ul este operaţiunea în care o parte, denumita locator/finanţator, transmite pentru o 

perioada determinata dreptul de folosinţa asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte 
părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plaţi periodice, denumita 
rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligasă păstreze 

dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori 
de a înceta raporturile contractuale. 

Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă 
îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe banda audio şi video, a pieselor 
de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a altor drepturi de autor. 

Valoarea de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de la finanţator, 
respectiv costul de achiziţie. 

Valoarea reziduala reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face 
transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator. 
Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească. 

Rata de leasing reprezintă: 
- în cazul leasing-ului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de 

leasing; 
- în cazul leasing-ului operaţional, cota de amortizare calculata în conformitate cu actele 

normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante. 
Instituţiile publice care achiziţionează active fixe în leasing financiar au obligaţia înregistrării 
acestora în contabilitate, deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile şi beneficiile 

aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului dreptului de proprietate din 
momentul încheierii contractului (contul 167). 

Bunurile achiziţionate în leasing financiar se supun amortizării, în condiţiile legii. 
1.2.8.3.Prevederi referitoare la activele fixe primite prin donaţii şi sponsorizări 



Activele fixe corporale şi necorporale primite ca donaţii, sponsorizări sau cu titlu gratuit se 

înregistrează în contabilitate la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza raportului 
întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluări 
efectuate, de regula, de evaluatori autorizaţi. 

1.3.Active financiare 
1.3.1.Definiţie 

Un activ financiar este orice activ care reprezintă: depozite, un instrument de capitaluri proprii 
al unei alte entităţi, un drept contractual. 
1.3.2.Conţinut 

Activele financiare cuprind: 
- titluri de participare; 

- alte titluri imobilizate; 
- creanţe imobilizate. 

1.3.2.1.Titluri de participare 
Titlurile de participare reprezintă drepturile sub forma de acţiuni deţinute de stat sau unităţile 
administrativ-teritoriale potrivit legii, în capitalul unor societăţi comerciale sau organisme 

internaţionale, a căror deţinere pe o perioada îndelungată aduce venituri sub forma de 
dividende (contul 260). 

1.3.2.2.Alte titluri imobilizate 
Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaţiunile deţinute de stat, a căror deţinere pe o 
perioada îndelungată aduce venituri sub forma de dobânzi (contul 265). 

1.3.2.3.Creanţe imobilizate 
Creanţele imobilizate reprezintă drepturile instituţiilor publice pentru Împrumuturi acordate pe 

termen lung şi alte creanţe pe termen lung, potrivit legii. 
Contabilitatea creanţelor imobilizate se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi acordate pe 
termen lung şi alte creanţe imobilizate. 

În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate terţilor în baza 
unor contracte de împrumut pentru care se percep dobânzi, potrivit legii (cont 267). 

În categoria altor creanţe imobilizate intra: garanţiile, depozitele, depuse de instituţia publica 
la terţi (cont 267). 
1.3.3.Momentul înregistrării 

Activele financiare de natura titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate se înregistrează 
la momentul dobândirii acestora, în condiţiile prevăzute de lege. 

Împrumuturile acordate pe termen lung se înregistrează în momentul constatării dreptului de 
creanţă respectiv. 
1.3.4.Evaluarea 

1.3.4.1.Evaluarea iniţiala 
Activele financiare se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinata prin contractul 

de dobândire a acestora. 
1.3.4.2.Evaluarea la data bilanţului 
Activele financiare trebuie prezentate în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările 

cumulate pentru pierderea de valoare. 
1.3.5.Ajustări pentru pierderea de valoare 

Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare la 
sfârşitul exerciţiului financiar, pe seama cheltuielilor (contul 296). 
În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus 

la reflectarea acesteia au încetatsă mai existe intr-o anumita măsura, atunci acea ajustare 
trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri. 

În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, 
ajustarea trebuie majorata. 

2.Active curente (circulante) 
Recunoaşterea activelor curente (circulante) 
Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci când: 

- este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se 
aşteaptăsă fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; 

- este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare; 
- este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este 
restricţionată. 



Ciclul de exploatare reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intra 

intr-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui 
echivalent de trezorerie. 
Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţiile pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt 

uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. 
Activele circulante (curente) cuprind: 

- stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factura; 
- creanţe; 
- investiţii pe termen scurt; 

- casa şi conturi la bănci. 
2.1.Stocuri 

2.1.1.Definiţie 
Stocurile sunt active circulante: 

a)deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 
b)în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii: sau 
c)sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmeazăsă fie folosite în 

desfăşurarea activităţii curente a instituţiei, în procesul de producţie sau pentru prestarea de 
servicii. 

2.1.2.Conţinut 
În cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura 
obiectelor de inventar, produsele, animalele şi pasările, mărfurile, ambalajele, producţia în curs 

de execuţie şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi. 
Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice şi de alte stocuri cu o 

importanta deosebita pentru economia naţionala. 
2.1.2.1.Materii prime 
Materiile prime participa direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral 

sau parţial, fie în starea lor iniţiala, fie transformata (contul 301). 
2.1.2.2.Materiale consumabile 

Materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de 
schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje, medicamente şi materiale sanitare şi alte 
materiale consumabile) care participa sau ajuta la procesul de fabricaţie fără a se regăsi, de 

regula, în produsul finit sau asigura desfăşurarea activităţii curente a instituţiei (contul 302). 
2.1.2.3.Materiale de natura obiectelor de inventar 

Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu o valoare mai mica decât limita 
prevăzuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de 
folosinţa, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile 

asimilate acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, îmbrăcămintea speciala, 
mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare, aparatele de măsura şi control, etc.) (contul 

303). 
Documentele aflate în fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care 
au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional 

mobil, nu sunt active fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii. Aceste 
bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate în folosinţa 

(contul 303). Eliminarea documentelor din colecţii se aplica numai bunurilor culturale comune, 
uzate fizic sau moral, după o perioada de minimum 6 luni de la achiziţie. 
Pentru organizarea contabilităţii analitice a cărţilor care au fost trecute în categoria materialelor 

de natura obiectelor de inventar, se poate utiliza metoda global-valorica, cu aprobarea 
ordonatorului de credite. 

Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine pe doua categorii: materiale de 
natura obiectelor de inventar în magazie (contul 3031) şi materiale de natura obiectelor de 

inventar în folosinţa (contul 3032). 
Înregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizează la momentul scoaterii din 
folosinţa. 

2.1.2.4.Materiale rezerva de stat şi de mobilizare 
Rezerva de stat - Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului care se constituie în scopul 

de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea tarii, în 
situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente 



industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau în caz de 

război (cont 3041). 
Rezerva de mobilizare - Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului şi anume: 
- în industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri şi elemente de 

completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare; 
- în comunicaţii şi transporturi: materiale destinate restabilirii şi menţinerii în stare de 

funcţionare a capacităţilor de transport şi telecomunicaţii necesare asigurării nevoilor forţelor 
sistemului naţional de apărare; 
- în sănătate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime şi materiale necesare 

fabricării produselor farmaceutice, aparatura, instrumentar medical; 
- în comerţ: produse alimentare şi industriale necesare asigurării cererilor unităţilor militare, 

solicitate pe plan local, la mobilizare (cont 3042). 
2.1.2.5.Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare 

Ambalajele rezerva de stat şi de mobilizare - cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se 
constituie în rezerva de stat şi de mobilizare, menţionate la pct.2.1.2.4.(contul 305). 
2.1.2.6.Alte stocuri 

În categoria altor stocuri intra: muniţiile şi furniturile pentru apărare naţională, ordine publică 
şi siguranţa naţională, precum şi alte stocuri specifice altor instituţii publice (contul 309). 

2.1.2.7.Produse: semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri 
2.1.2.7.1. Semifabricate 
Semifabricatele reprezintă produsele care nu au parcurs în întregime fazele procesului 

tehnologic şi care au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii sau se livrează terţilor 
(contul 341). 

2.1.2.7.2. Produse finite 
Produsele finite sunt produsele are au parcurs în întregime fazele procesului tehnologic şi nu 
mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii, putând fi depozitate în vederea livrării 

sau expediate direct clienţilor (contul 345). 
2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri (contul 346) 

Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme 
tehnice, caiete de sarcini sau contracte şi nu poate fi utilizat decât, eventual, ca materie prima 
sau ca material pentru producerea altor bunuri. 

Prin rebut parţial se înţelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme 
tehnice, caiete de sarcini sau contracte şi care, supus unor operaţii de remediere, eficiente sub 

aspect economic, devine un produs corespunzător sau poate fi valorificat ca produs declasat. 
Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme 
tehnice, caiete de sarcini sau contracte, dar poate fi valorificat, potrivit normelor legale, la preţ 

redus. 
2.1.2.8.Producţia în curs de execuţie 

Producţia în curs de execuţie reprezintă producţia care nu a trecut prin toate fazele prevăzute 
în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau 
necompletate în întregime (contul 331). 

În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum 
şi studiile în curs de execuţie (contul 332). 

2.1.2.9.Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale 
Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi 

bunurile de acest fel aflate în custodie sau în consignaţie la terţi sunt evidenţiate de către 
direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau alte 

instituţii ale statului potrivit prevederilor legale în vigoare (contul 347). 
Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-

teritoriale se evidenţiază în contabilitatea acestora (contul 349). 
2.1.2.10. Stocuri aflate la terţi 
Stocurile aflate la terţi sunt bunuri aflate în custodie, pentru prelucrare sau consignaţie la terţi, 

care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351,354, 
356,357,358,359). 

2.1.2.11. Animale şi pasări 
În aceasta categorie se includ animalele născute vii şi cele tinere de orice fel (taurine, porcine, 
ovine-caprine, cabaline, etc.) crescute pentru producţie (lâna, lapte, blana, etc.), reproducţie, 



munca, reprezentaţie (spectacole), expunere (in parcuri şi grădini zoologice), precum şi 

animalele şi pasările la îngrăşat pentru a fi valorificate (contul 361). 
2.1.2.12. Mărfuri 
Mărfurile reprezintă bunurile pe care entitatea le cumpăra în vederea revânzării sau produsele 

realizate în instituţii predate spre vânzare magazinelor proprii (contul 371). 
2.1.2.13. Ambalaje 

Ambalajele includ materialele refolosibile, achiziţionate sau realizate în instituţie, folosite pentru 
ambalarea produselor destinate vânzării şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu 
obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte (contul 381). 

2.1.3.Momentul înregistrării 
Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achiziţionate de către instituţii din 

momentul în care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci când furnizarea acestor 
bunuri este terminata. 

Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora. Excepţie 
fac materialele de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaşte în momentul 
scoaterii din folosinţa. 

Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, 
fărăsă fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. 

În aplicarea acestor prevederi este necesarsă se asigure: 
a)recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în instituţie şi înregistrarea acestora la 
locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în 

consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. Valoarea acestor 
bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului; 

b)în situaţia unor decalaje intre aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în 
mod cert în proprietatea unităţii, se procedează astfel: 
- bunurile sosite fără factura se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare 

cat şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare; 
- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct ca intrări în gestiune la locul de 

depozitare pe baza documentelor însoţitoare. Nu se înregistrează în contabilitate datorita lipsei 
recepţiei acestora. 
c)în cazul unor decalaje intre vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri 

din instituţie, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel: 
- bunurile facturate şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi 

în afara bilanţului; 
- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de 
depozitare cat şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirma ieşirea din gestiune 

potrivit legii; 
d)bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează 

la intrări si, respectiv la ieşiri, atât în gestiune, cat şi în contabilitate, potrivit contractelor 
încheiate. 
2.1.4.Evaluarea 

2.1.4.1.Evaluarea iniţiala 
Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie, costul de producţie sau valoarea 

justa, după caz. 
Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi 
alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. 

Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al activelor 
fixe cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie 

consumata în scopuri tehnologice, manopera directa şi alte cheltuieli directe de producţie, 
precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocata în mod raţional ca fiind legata de 

fabricaţia acestora. 
Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de 
personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu 

supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare. În funcţie de specificul activităţii, pentru 
determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de 

producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul. 



Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, 

manoperei, eficientei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi 
ajustate, daca este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat. 
Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în 

contabilitate, fiind recunoscute în costul activului. 
Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează 

cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel: 

  

  

  
Coeficient de repartizare = 

Soldul iniţial al diferenţelor de preţ + Diferenţele de preţ aferente intrărilor în cursul 
perioadei la preţ de înregistrare, cumulat de la 

începutul exerciţiului financiar până la finele 

perioadei de referinţă 

  

___________________________________________________ x 100 

Soldul iniţial al stocurilor la preţ de 

înregistrare 

+ Valoarea intrărilor în cursul perioadei de preţ 

de înregistrare, cumulat de la începutul 
exerciţiului financiar până la finele 

  

* La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al contului de mărfuri şi 
valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibilă. 
Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, 

iar suma rezultata se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate 
bunurile ieşite. 

Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice de 
gradul I şi II, prevăzute în planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri. 
La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de 

stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturisă reflecte valoarea stocurilor la costul 
de achiziţie sau costul de producţie, după caz. 

Diferenţele de preţ se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cat şi asupra 
bunurilor ramase în stoc. 
Metoda preţului cu amănuntul este folosita în unităţile de desfacere cu amănuntul pentru a 

determina costul stocurilor cu articole numeroase şi cu mişcare rapida, care au marje similare 
şi pentru care nu este indicatsă se folosească alta metoda. 

În aceasta situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute 
din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune 
recalcularea marjei brute. 

2.1.4.2.Evaluarea la ieşirea din gestiune 
La ieşirea din gestiune, stocurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea 

uneia din metodele: 
a)metoda primul intrat-primul ieşit (FIFO); 
b)metoda costului mediu ponderat (CMP); 

c)metoda ultimul intrat - primul - ieşit (LIFO); 
a)Metoda "primul intrat - primul ieşit" (FIFO) - potrivit acestei metode, bunurile ieşite din 

gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura 
epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie 
al lotului următor, în ordine cronologica. 

b)Metoda costului mediu ponderat (CMP) - presupune calcularea costului fiecărui element pe 
baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi 

a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi 
calculata periodic sau după fiecare recepţie. 

c)Metoda "ultimul intrat-primul ieşit" (LIFO) - potrivit acestei metode, bunurile ieşite din 
gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura 
epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie 

al lotului anterior, în ordine cronologica. 
Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor, 

de la un exerciţiu la altul. Daca, în situaţii excepţionale, ordonatorii de credite decidsă schimbe 
metoda pentru un anumit element de stocuri, în notele explicative trebuie să se prezinte 
următoarele informaţii: 

- motivul schimbării metodei; si 
- efectele sale asupra rezultatului. 

O instituţie trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile 
care au natura şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea 
unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificata. 



2.1.4.3.Evaluarea la data bilanţului 

Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea 
care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se 
diminuează pana la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. 

Prin valoare realizabila neta se înţelege preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe 
parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, 

atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării. 
2.1.5.Ajustări pentru depreciere 
Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea stocurilor la sfârşitul exerciţiului 

financiar, pe seama cheltuielilor (conturile 391,392,393,394,395,396,397,398). 
În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus 

la reflectarea acesteia au încetatsă mai existe intr-o oarecare măsura, atunci acea ajustare 
trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri. 

În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, 
ajustarea trebuie majorata. 
2.1.6.Alte prevederi referitoare la stocuri 

2.1.6.1.Inventarierea producţiei neterminate 
Producţia în curs de execuţie se determina prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul 

perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare 
a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costul de producţie. 
2.1.6.2.Metode de evidenta a stocurilor 

Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului 
permanent sau a inventarului intermitent. 

În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile 
de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât 
cantitativ cat şi valoric. 

Inventarul intermitent consta în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza 
inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile se determina ca diferenţa intre 

valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final, determinat pe baza 
inventarierii 
Contabilitatea analitică a bunurilor se ţine pe baza uneia din următoarele metode: operativ-

contabila, cantitativ-valorica, global-valorica. 
Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, 

materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, 
produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor şi ambalajelor. 
Aceasta metoda consta în tinerea, în cadrul fiecărei gestiuni, a evidentei cantitative a bunurilor, 

pe feluri, cu ajutorul fiselor de magazie iar în contabilitate, în tinerea evidentei valorice pe 
conturi de materiale, desfăşurate valoric pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau 

subgrupe de materiale, după caz. 
Controlul exactităţii înregistrărilor din evidenta gestiunilor şi din contabilitate se asigura prin 
evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fisele de magazie în registrul stocurilor. 

Metoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, 
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, 

produselor finite, produselor reziduale, mărfurilor, animalelor şi ambalajelor. 
Aceasta metoda consta în tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri în cadrul fiecărei 
gestiuni, iar în contabilitate tinerea evidentei cantitativ-valorice. 

Verificarea exactităţii înregistrărilor din evidenta de la locurile de depozitare şi din contabilitate 
se efectuează prin punctajul periodic dintre cantităţile operate în fisele de magazie şi cele din 

fisele de cont analitic din contabilitate. 
Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a mărfurilor şi ambalajelor 

din unităţile de desfacere cu amănuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite 
la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, precum şi altor categorii de bunuri. 
Potrivit acestei metode, contabilitatea analitica a mărfurilor şi ambalajelor se ţine global-valoric, 

atât la gestiune, cat şi în contabilitate, iar controlul concordantei înregistrărilor din evidenta 
gestiunii şi din contabilitate se efectuează numai valoric la perioade stabilite de unitate. 

2.1.6.3.Scăderea din gestiune a stocurilor 



Potrivit prevederilor reglementarilor legale în vigoare, scăderea din contabilitate a unor pagube 

care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite 
respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. 
Pentru instituţiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise, se aproba de ordonatorul 

principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre 
avizare Ministerului Finanţelor Publice. 

Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, se aproba de către ordonatorul superior de credite, 
respectiv principal sau secundar, după caz. 
2.2.Investiţii pe termen scurt 

2.2.1.Conţinut 
Investiţiile pe termen scurt la instituţiile publice se prezintă sub forma obligaţiunilor emise şi 

răscumpărate. În scopul asigurării surselor de finanţare, unităţile administrativ-teritoriale pot 
emite în condiţiile legii, obligaţiuni cu dobânda sau cu discount pe care le răscumpăra la termen 

(conturile 505 şi 509). 
2.2.2.Evaluarea 
2.2.2.1.Evaluarea iniţiala 

La intrarea în patrimoniu, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, sau la 
valoarea stabilita potrivit contractelor. 

2.2.2.2.Evaluarea la bilanţ 
La bilanţ, investiţiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai puţin 
ajustările cumulate pentru pierderea de valoare. 

2.2.3.Ajustări pentru pierderea de valoare 
Pentru deprecierea investiţiilor pe termen scurt, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia 

inventarierii, instituţiile publice pot reflecta ajustări pentru pierderea de valoare. 
La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe 
termen scurt se diminuează sau anulează, după caz, prin reluarea la venituri (contul 595). 

În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, 
ajustarea trebuie majorata. 

La ieşirea din instituţie a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierderea de 
valoare se anulează. 
2.3.Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci 

2.3.1.Prevederi generale 
Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei şi mişcării titlurilor de plasament, a altor 

valori de trezorerie, a disponibilităţilor existente în conturi la trezoreria statului, Banca Naţionala 
a României, băncile comerciale 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 plaţi 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 siguranţa. Este 
interzis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile comerciale, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 
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/bugetul de cheltuieli, aprobat în condiţiile legii. 
Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale, bugetele locale, pot fi folosite de instituţiile publice finanţate de la buget, la 
cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare. 

Creditele bugetare aprobate în bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pot fi folosite în limita disponibilităţilor existente în cont. 

Contabilitatea instituţiilor publice asigura înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective, 
pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat. 
2.3.2.Conţinut 

Grupa Casa, conturi la trezoreria statului şi bănci, include: conturi la trezoreria statului şi bănci, 
disponibil al bugetelor, casa şi alte valori, acreditive, disponibil din fonduri cu destinaţie 

specială, disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii, disponibil din veniturile 
fondurilor speciale, viramente interne. 
2.3.2.1.Disponibilităţi ale instituţiilor publice la trezoreria statului şi bănci 



Aceasta grupa cuprinde: disponibilul din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general 

al trezoreriei statului (contul 510), valorile de încasat sub forma cecurilor (contul 511), 
disponibilul în lei şi valuta al instituţiilor publice păstrat la băncile comerciale (contul 512), 
disponibilităţile în lei şi valuta provenind din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

(contul 513) şi garantate de stat (contul 514), disponibilul din fonduri externe nerambursabile 
(contul 515), disponibilul din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 

administraţiei publice locale (contul 516) şi garantate de acestea (contul 517), dobânzile de 
plătit (contul 5181), dobânzile de încasat (contul 5182), împrumuturi pe termen scurt primite 
(contul 519). 

Dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci se înregistrează în 
contabilitate distinct, faţă de cele de plătit, aferente împrumuturilor primite pe termen scurt. 

Dobânzile de plătit şi cele de încasat, în cursul exerciţiului financiar, se înregistrează la cheltuieli 
financiare sau venituri financiare, după caz. 

Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat postai, pe bază de documente prezentate 
instituţiei şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct (contul 
5125). 

Depozitele bancare constituite în condiţiile legii, se evidenţiază distinct în cadrul conturilor 
sintetice de disponibilităţi. 

Contabilitatea disponibilităţilor aflate în conturi la bănci comerciale şi a mişcării acestora, ca 
urmare a încasărilor şi plaţilor efectuate în valută, se ţine distinct în lei şi în valută. 
Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, 

comunicat de Banca Naţionala a României. 
Operaţiunile de vânzare - cumpărare de valuta se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat 

de banca comerciala la care se efectuează schimbul valutar, fără ca acesteasă genereze 
diferenţe de curs valutar. 
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 Banca Naţionala a României, valabil pentru aceasta data, se 

înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. 
Conturile curente la bănci comerciale se dezvolta în analitic pe fiecare banca. 
2.3.2.2.Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale 

Conturile de disponibil ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor 
locale nu au un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop 

evidenţierea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: 
- disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520), corespunzător conturilor de 
trezorerie: 20 "Venituri ale bugetului de stat" şi 23 "Cheltuielile bugetului de stat"; 

- disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521), corespunzător conturilor de 
trezorerie: 21 "Veniturile bugetelor locale" şi 24 "Cheltuielile bugetelor locale"; 

- disponibilul bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 525), corespunzător conturilor de 
trezorerie: 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi 25 "Cheltuielile bugetului 
asigurărilor sociale de stat"; 

Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522), 
disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 

523), disponibilul din venituri încasate pentru bugetul capitalei (contul 524), disponibilul 
bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva (contul 526), 
disponibilul din fondul de rezerva al asigurărilor sociale de sănătate (contul 527), disponibilul 

din sume încasate în cursul procedurii de executare silită (contul 528), disponibilul din sume 
colectate pentru bugete (contul 529). 

Compartimentele de creanţe bugetare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generala de administrare a marilor 

contribuabili vor avea în vedere următoarele: 
- existenta neconcordanţei dintre soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" şi contul 
20 "Veniturile bugetului de stat" din contabilitatea trezoreriei statului urmare: 

- neînregistrării în contabilitatea bugetului de stat a operaţiunilor privind drepturile constatate 
şi veniturile încasate privind capitolul 17.01 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile 

internaţionale" şi alte capitole de venituri a căror evidenţă şi raportare se realizează de către 
Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; 



- neînregistrării în contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor 

publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, a sumelor încasate din impozitul pe venit transmise 
electronic Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili 
transferaţi la 30.06.2005; 

- înregistrării în contabilitatea bugetului de stat de la Direcţia generală de administrare a marilor 
contribuabili a sumelor încasate din impozitul pe venit transmise electronic de direcţiile generale 

ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili transferaţi 
la 30.06.2005. 
- posibilitatea ca soldul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" să prezinte sold creditor 

urmare operaţiunilor de diminuare a veniturilor încasate, potrivit legii (cote defalcate din 
impozitul pe venit, sume defalcate din TVA); 

- conturile 7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" şi 7352 "Sume defalcate din 
TVA" se debitează pentru sumele şi cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume 

defalcate din TVA prin creditul contului 520 "Disponibil al bugetului de stat", fapt ce determină 
ca aceste conturi să prezinte sold debitor, prin excepţie de la regula generală de funcţionare a 
conturilor de venituri. 

Operaţiunea de închidere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (în roşu) 
astfel: 

 
(la data 22-mai-2006 alin. (A), punctul 2., subpunctul 2.3.2.2.. din capitolul III completat de subpunctul I.., punctul 

1. din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 

% = 121.09 "Rezultat patrimonial - buget de stat 

7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit     

7352 "Sume defalcate din TVA    " 

2.3.2.3.Casa şi alte valori 

Contabilitatea disponibilităţilor aflate în casieria instituţiilor publice, precum şi a mişcării 
acestora ca urmare a operaţiunilor de încasări şi plaţi efectuate în numerar, se ţine distinct în 

lei şi în valută (contul 531). 
Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor în lei sau în valută se efectuează cu respectarea 
reglementarilor emise de Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice, precum 

şi a altor reglementari în domeniu. 
Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, 

comunicat de Banca Naţionala a României. 
La finele perioadei, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie (acreditive, depozite pe 
termen scurt în valută) se evaluează la cursul de schimb în vigoare la acea data, iar diferenţele 

de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar, după caz. 

Instituţiile publice pot ridica din contul de finanţare sau din conturile de disponibil, după caz, 
deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plaţi în numerar, reprezentând 
drepturi de personal, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin 

virament. 
Instituţiile publice au obligaţiasă îşi organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările şi 

plăţile în numerarsă fie efectuate în condiţii de siguranţa, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare şi în limita plafonului de casa stabilit de către trezoreria statului pentru fiecare instituţie 

publica. 
încasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie se depun în conturile 
bugetare respective deschise la trezoreria statului şi reprezintă venituri ale bugetului de stat, 

ale bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale. 
Veniturile încasate în numerar care sunt lăsate potrivit legii la dispoziţia instituţiilor ca venituri 

proprii, se depun în conturile de disponibilităţi ale acestora. 
Instituţiile publice conduc contabilitatea "altor valori" care includ: timbrele fiscale şi poştale, 
biletele de tratament şi odihna, tichetele şi biletele de călătorie, bonurile valorice pentru 

carburanţi auto, biletele cu valoare nominala, tichetele de masa, alte valori, etc. (contul 532). 
2.3.2.4.Acreditive 

În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, se poate solicita instituţiilor publice 
deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora (contul 541). 
Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plaţi 

în numele instituţiei, se înregistrează în contabilitate distinct (contul 542). 
2.3.2.5.Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 
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Disponibilităţile din fondurile cu destinaţie specială constituite în condiţiile legii, se înregistrează 

în contabilitate distinct (contul 550). 
Alocaţiile bugetare cu destinaţie specială acordate instituţiilor publice se înregistrează în 
contabilitate distinct (contul 551). 

Sumele de mandat şi sumele în depozit pe care instituţiile publice le pot păstra la finele anului 
intr-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se înregistrează în contabilitate 

distinct (contul 552). 
Aceasta grupa mai include şi disponibilităţile unor fonduri gestionate de unităţile administrativ-
teritoriale în afara bugetelor locale, respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553), 

disponibilul din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (contul 
554), disponibilul fondului de risc (contul 555), disponibilul din depozitele speciale constituite 

pentru construirea de locuinţe (contul 556). 
În categoria disponibilităţilor cu destinaţie specială intra şi disponibilul din valorificarea unor 

bunuri intrate în proprietatea privată a statului (contul 557) precum şi disponibilul din 
cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile (contul 558). 

2.3.2.6.Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
Veniturile proprii ale instituţiilor publice, precum şi subvenţiile primite de la buget în 

completarea acestora, se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit 
dispoziţiilor legale (conturile 560, 561). 
Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii acordate de la buget, se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care au fost 
acordate subvenţiile, în limita sumelor primite de la acesta. 

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii, se reportează în anul următor. 
2.3.2.7.Disponibil al fondurilor speciale 

Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au 

un corespondent ca atare în contabilitatea trezoreriei statului şi au drept scop evidenţierea 
veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: 
- disponibilul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate: (contul 571), 

corespunzător conturilor de trezorerie: 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate" şi 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate"; 
- disponibilul bugetului asigurărilor pentru şomaj (contul 574), corespunzător conturilor de 
trezorerie: 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 29 "Cheltuielile bugetului 

asigurărilor pentru şomaj". 
2.3.2.8.Viramente interne 

în contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între 
conturile de la trezoreria statului şi bănci comerciale, precum şi între conturile de la trezorerie 
sau bănci, după caz şi din casieria instituţiei. 

2.3.2.9.Alte prevederi - Fonduri externe nerambursabile 
Contribuţia financiara a Comunităţii Europene reprezintă sume care se transfera Guvernului 

României de către Comisia Comunităţilor Europene, cu titlu de asistenta financiara 
nerambursabila acordata României de către Comunitatea Europeana. 
Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate în conturi distincte şi se utilizează numai în 

limita disponibilităţilor existente în aceste conturi şi în scopul în care au fost acordate. 
Ministerul Finanţelor Publice asigura gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene 

prin conturi deschise la Banca Naţionala a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci 
comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de 

finanţare şi ale Acordului multianual de finanţare SAPARD. 
Disponibilităţile din contribuţia financiara a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi 
datorate Comunităţii Europene, aflate în conturile deschise la Banca Naţionala a României, 

trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, sunt purtătoare de dobânda; dobânda se 
bonifica şi se utilizează conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, 

memorandumurilor de finanţare, ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor 
documente încheiate sau convenite între Comisia Europeana şi Guvernul României, precum si, 
după caz, conform instrucţiunilor emise de donator. 



Contribuţia publica naţionala destinata cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii 

Europene se aloca, se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ 
prevăzut pentru fondurile nerambursabile. 
Sumele necesare finanţării proiectelor/programelor în cazul indisponibilităţii temporare a 

contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se transfera structurilor de implementare, 
urmândsă se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana, în limita sumelor 

eligibile transferate. 
Sumele plătite necuvenit din contribuţia publica naţionala, reprezentând cofinanţarea în bani a 
contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, în scopul achitării debitelor către Comunitatea 

Europeana, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite în baza prevederilor 
memorandumului de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD, se recuperează 

conform legii şi se fac venit la bugetul din care au fost acordate. 
Orice înscris pe baza căruia se aloca fonduri provenind din contribuţia financiara a Comunităţii 

Europene şi din contribuţia publica naţionala se investeşte cu titlu executoriu. 
Disponibilităţile din contribuţia publica naţionala destinate cofinanţării în bani a contribuţiei 
financiare a Comunităţii Europene, ramase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor 

de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceiaşi destinaţie. 
3.Terţi 

3.1.Conţinut 
Contabilitatea terţilor asigura evidenta datoriilor şi creanţelor instituţiei în relaţiile acesteia cu 
furnizorii, clienţii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de 

stat, Comunitatea Europeana (decontările pentru fondurile PHARE, ISPA, SAPARD, etc.), cu 
debitorii şi creditorii diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor, decontările intre instituţii publice, 

precum şi evidenta operaţiilor ce necesita clarificări ulterioare şi alte decontări. 
3.1.1.Furnizori şi conturi asimilate 
În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operaţiunile privind achiziţiile de bunuri, lucrări 

executate şi servicii prestate (conturile 401 şi 404). 
Avansurile acordate furnizorilor se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct (conturile 

232, 234, 409). 
Operaţiunile privind achiziţiile de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate, precum şi 
achiziţiile de active fixe pe baza efectelor comerciale, se înregistrează în conturile 

corespunzătoare de efecte de plătit (conturile 403 şi 405). 
Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistrează într-un cont în afara 

bilanţului şi se menţionează în notele explicative. 
Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de forma şi fond prevăzute de legislaţia 
în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. 

Bunurile cumpărate, lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, 
se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408). 

Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data 
efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţionala a României, cat şi în valută. 
Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de 

raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi 
moneda străina, la data efectuării tranzacţiei. 

Contabilitatea furnizorilor se ţine pe fiecare persoana fizica sau juridica. 
În contabilitatea analitica furnizorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora 
pe termene de plata. 

3.1.2.Clienţi şi conturi asimilate 
în contabilitatea clienţilor se înregistrează operaţiunile privind livrările de mărfuri şi produse, 

lucrările executate şi serviciile prestate (contul 411). 
Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118). 

Operaţiunile privind vânzările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii, efectuate 
pe baza efectelor comerciale, se înregistrează în conturile corespunzătoare de efecte de primit 
(contul 413). 

Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistrează intr-un cont în afara 
bilanţului şi se menţionează în notele explicative. 

Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de forma şi fond prevăzute de legislaţia 
în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. 



Bunurile vândute, lucrările executate şi serviciile prestate pentru care nu s-au întocmit facturi, 

se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418). 
Avansurile primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct (contul 419). 
Creanţele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data 

efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţionala a României, cat şi în valută. 
Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de 

raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi 
moneda străina, la data efectuării tranzacţiei. 
Contabilitatea clienţilor se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoana fizica sau juridica. 

În contabilitatea analitica clienţii se grupează astfel: clienţi interni şi externi, iar în cadrul 
acestora pe termene de încasare. 

3.1.3.Personal şi conturi asimilate 
Contabilitatea decontărilor cu personalul evidenţiază drepturile salariale, sporurile, premiile, 

indemnizaţiile pentru concediile de odihna, precum şi cele pentru incapacitate temporara de 
munca, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de instituţia 
publica personalului pentru munca prestata (contul 421). 

Contabilitatea decontărilor cu pensionarii - evidenţiază drepturile de pensie şi alte drepturi 
prevăzute de lege, cuvenite pensionarilor conform legii (contul 422). 

Ajutoarele şi indemnizaţiile datorate - evidenţiază ajutoarele de boala pentru incapacitate 
temporara de munca, îngrijirea copilului, ajutoare de deces şi alte ajutoare acordate (contul 
423). 

Contabilitatea decontărilor cu şomerii - evidenţiază indemnizaţiile de şomaj datorate şomerilor, 
potrivit legii (cont 424). 

În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi acordate care, potrivit reglementarilor în 
vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (contul 423). 
Avansurile acordate personalului - evidenţiază indemnizaţiile pentru concedii de odihna 

acordate ca avans (contul 425). 
Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, deschis 

pe fiecare persoana (contul 426). 
Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte 
obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează 

numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale (contul 427). 
Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihna şi alte drepturi de personal) 

aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii în legătura cu personalul (contul 
4281). 
Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi 

echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi 
penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de 

personalul unităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătura cu personalul (contul 4282). 
3.1.4.Asigurări sociale, protecţia sociala şi conturi asimilate 
Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale evidenţiază contribuţiile angajatorilor - 

instituţii publice - pentru asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, accidente de 
munca şi boli profesionale, asigurări pentru şomaj (conturi 4311,4313,4315,4371) precum şi 

contribuţiile asiguraţilor (salariaţi) pentru asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate 
şi asigurări pentru şomaj (conturile 4312,4314,4372). 
Alte datorii sociale - reprezintă sume datorate altor categorii de persoane, cum ar fi: drepturi 

pentru donatorii de sânge, alocaţii şi alte ajutoare pentru copii, alocaţia suplimentara pentru 
familiile cu mai mulţi copii, ajutoare sociale, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap, şi 

altele (contul 438). 
3.1.5.Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor 

sociale de stat şi conturi asimilate 
În cadrul decontărilor cu bugetul statului, bugetele locale şi alte bugete se cuprind: taxa pe 
valoarea adăugata, impozitul pe venituri de natura salariala, impozitul pe clădiri, taxa asupra 

mijloacelor de transport şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate. 
Taxa pe valoarea adăugată datorata bugetului de stat se stabileşte ca diferenţa între valoarea 

taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adăugată 
colectată - contul 4427) şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii (taxa pe 
valoarea adăugată deductibila-contul 4426). 



În situaţia în care exista decalaje între faptul generator de taxa pe valoarea adăugată şi 

exigibilitatea acesteia, totalul taxei pe valoarea adăugată se înregistrează într-un cont distinct, 
denumit taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (contul 4428) care, pe măsura ce devine 
exigibila potrivit legii, se trece la taxa pe valoarea adăugată colectată, respectiv la taxa pe 

valoarea adăugată deductibila, după caz. 
În contul de taxa pe valoarea adăugată neexigibilă se înregistrează şi taxa pe valoarea adăugată 

deductibila sau colectată, pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care nu au sosit 
sau nu s-au întocmit facturile (contul 4428). 
Diferenţa în plus sau în minus, între taxa pe valoarea adăugată colectată şi taxa pe valoarea 

adăugată deductibila se înregistrează în conturi distincte ca taxa pe valoarea adăugată de plata 
(contul 4423), respectiv taxa pe valoarea adăugată de recuperat (contul 4424) şi se 

regularizează în condiţiile legii. 
Impozitul pe venituri din salarii şi din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, 

calculate potrivit legii (contul 444). Acesta trebuie recunoscut ca o datorie în limita sumei 
neplătite. Daca suma plătită depăşeşte suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept 
creanţa. 

Alte impozite, taxe şi vărsăminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale, 
accize) sau bugetelor locale (impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri) sau alte impozite şi taxe 

datorate, potrivit legii. Acestea se înregistrează în contabilitatea analitica pe feluri de impozite, 
taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale (contul 446). 
Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate, prescrise, 

datorate bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului 
după prescrierea lor, plusul de numerar din casierie, amenzi şi penalităţi, vărsăminte efectuate 

în plus la buget şi altele, precum şi sumele datorate bugetului de către instituţiile finanţate de 
la buget reprezentând venituri realizate în condiţiile legii (conturile 4481 şi 4482). 
3.1.6.Decontări cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 

Sumele primite din contribuţia financiara nerambursabila 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 (conturile 
4501,4511,4531,4541,4551,456,457,458) şi datorii - sume de plata (conturile 
4502,4512,452,4532,4542,4552). 

Aceste sume sunt recunoscute ca venituri şi cheltuieli numai în contabilitatea instituţiilor publice 
care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective. 

3.1.7.Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor 
Sumele datorate instituţiilor publice de către terţe persoane fizice sau juridice, altele decât 
personalul propriu şi clienţii, se înregistrează ca şi debitori diverşi (contul 461). 

Sumele datorate de instituţiile publice unor terţe persoane fizice sau juridice, altele decât 
personalul propriu şi furnizorii, se înregistrează ca şi creditori diverşi (contul 462). 

Evidenta creanţelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor 
sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, se realizează pe baza declaraţiilor fiscale sau deciziilor emise de organul 

fiscal. Evidenta analitica se ţine pe tipuri de impozite şi pe plătitori, pe structura clasificaţiei 
bugetare, (conturile 463,464,465,466). 

Creditori ai bugetelor mai sus menţionate - sunt persoane fizice şi juridice pentru sumele de 
restituit sau de compensat cu alte creanţe ale aceluiaşi buget sau cu alte creanţe ale altor 
bugete, la cererea acestora sau din oficiu, se evidenţiază pe tipuri de impozite şi pe plătitori, 

pe structura clasificaţiei bugetare (contul 467). 
În aceasta grupa se cuprind şi conturi în care se evidenţiază împrumuturile pe termen scurt 

acordate din bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii 
(contul 468) precum şi dobânzile aferente acestora (contul 469). 

3.1.8.Conturi de regularizare şi asimilate 
Conturile de regularizare se utilizează când operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani iar 
veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite exerciţiului în care au fost realizate sau efectuate, 

după caz. 
Conturile de regularizare şi asimilate cuprind: cheltuieli în avans, venituri în avans şi decontări 

din operaţii în curs de clarificare. 



Sumele plătite în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, 

se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (chirii, asigurări, abonamente 
publicaţii, alte cheltuieli efectuate în avans - contul 471). 
Sumele încasate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, 

se înregistrează distinct în contabilitate, la venituri în avans (venituri din chirii, abonamente la 
publicaţii, abonamente la instituţiile de spectacole, alte venituri realizate în avans - contul 472). 

Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt 
necesare clarificări ulterioare, se înregistrează provizoriu în contul 473 «Decontări din operaţii 
în curs de clarificare». Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţia 

publică în termen de trei luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod 
obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de trei luni pot fi reţinute 

sume în contul 473 «Decontări din operaţii în curs de clarificare» numai pe baza unei note de 
fundamentare aprobate de ordonatorul de credite. 

(la data 07-ian-2019 alin. (A), punctul 3., subpunctul 3.1.8.. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. 
din Ordinul 3898/2018 ) 
3.1.9.Decontări 
Decontările între instituţiile publice cuprind operaţiunile de decontare intervenite în cursul 

exerciţiului între instituţia superioară şi instituţiile subordonate reprezentând sumele transmise 
de instituţia superioară către instituţiile din subordine, precum şi sumele transmise de instituţiile 
subordonate către instituţia publică superioară. Contabilitatea decontărilor între instituţiile 

publice cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, 
atât în contabilitatea unităţii debitoare, cât şi a celei creditoare aparţinând aceluiaşi ordonator 

principal de credite (contul 481). 
(la data 10-oct-2016 alin. (A), punctul 3., subpunctul 3.1.9.. din capitolul III modificat de alin. (1), punctul 1. din 

anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
La consolidare soldurile acestor conturi se elimina. 

3.2.Momentul înregistrării 
Potrivit principiilor contabilităţii de angajamente, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente 

sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsura ce 
numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit. 
Înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datoriilor se efectuează în momentul constatării 

drepturilor şi obligaţiilor. 
3.3.Evaluarea 

3.3.1.Evaluarea iniţiala 
Creanţele şi datoriile instituţiilor publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. 
Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de 

raportare, aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda 
străina, la data efectuării tranzacţiei. 

Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb 
de la data efectuării operaţiunilor comunicat de Banca Naţionala a României, cât şi în valută. 
3.3.2.Evaluarea la momentul decontării 

Diferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri 
diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la 

care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau 
cheltuieli în perioada în care apar. 
Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontata în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar 

în care a survenit, întreaga diferenţa de curs valutar este recunoscuta în acel exerciţiu. Atunci 
când creanţa sau datoria în valută este decontata într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa 

de curs valutar recunoscuta în fiecare exerciţiu financiar, ce intervine până în exerciţiul 
decontării, se determina ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul 

fiecărui asemenea exerciţiu financiar. 
3.3.3.Evaluarea la data bilanţului 
La data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul 

publicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru data întocmirii situaţiilor financiare, 
respectiv pentru ultima zi a exerciţiului financiar. 

Creanţele şi datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana 
se evaluează la cursul publicat de Banca Centrala Europeana, valabil pentru ultima zi a lunii în 
care se întocmesc situaţiile financiare. 
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La data bilanţului, evaluarea creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabila de 

încasare sau de plata. Diferenţele constatate în minus intre valoarea de inventar stabilita la 
inventariere şi valoarea contabila neta a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama 
ajustărilor pentru depreciere. 

3.4.Ajustări pentru depreciere 
Instituţiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea creanţelor la sfârşitul exerciţiului 

financiar, pe seama cheltuielilor (conturile 491,496,497). 
În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus 
la reflectarea acesteia au încetatsă mai existe intr-o oarecare măsura, atunci acea ajustare 

trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzătoare la venituri. 
În situaţia în care se constata o depreciere suplimentara faţă de cea care a fost reflectata, 

ajustarea trebuie majorata. 
(B)DATORII 

1.Datorii pe termen scurt (curente) 
O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumita şi datorie curenta, atunci 
când: 

a)se aşteaptăsă fie decontata în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau 
b)este exigibila în termen de 12 luni de la data bilanţului. Toate celelalte datorii trebuie 

clasificate ca datorii pe termen lung. 
2.Datorii pe termen lung (necurente) 
2.1.Prevederi generale 

O instituţie publica trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de 
dobânda în aceasta categorie, chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data 

bilanţului, daca: 
a)Termenul iniţial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni; si 
b)Exista un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plaţilor, care este încheiat înainte de 

data bilanţului. 
Împrumuturile şi datoriile din aceasta clasa reprezintă sume ce trebuie plătite intr-o perioada 

mai mare de un an, conform acordului de împrumut. 
Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: 
împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne şi externe contractate de stat, 

împrumuturi interne şi externe garantate de stat, alte împrumuturi şi datorii asimilate, 
dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, prime privind rambursarea 
obligaţiunilor. 

Datoria publica reprezintă datoria publica guvernamentala la care se adaugă datoria publica 
locala. 

2.2.Datoria publica guvernamentala - Definiţie 
Datoria publica guvernamentala cuprinde totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale 
statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de 

Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, de pe pieţele financiare. 
Datoria publica guvernamentala interna este partea din datoria publica guvernamentala care 

reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi contractate 
direct sau garantate de stat, de la persoane fizice sau juridice rezidente în România, inclusiv 
sumele utilizate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului 

pentru finanţarea temporara a deficitelor bugetare (conturile 164 şi 165). 
Datoria publica guvernamentala externa este partea din datoria publica guvernamentala 

reprezentând totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi 
contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente în 

România (conturile 164 şi 165). 
2.2.1.Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale 
Guvernul este autorizatsă contracteze în mod direct împrumuturi de la instituţiile financiare 

internaţionale sau de la alţi creditori, numai prin Ministerul Finanţelor Publice şisă le 
subîmprumute unor beneficiari finali în scopul prevăzut de lege (contul 164). 

Subîmprumutarea împrumuturilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în 
numele statului, beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar 
încheiate intre Ministerul Finanţelor Publice şi aceştia sau, după caz, pe baza unor acorduri de 



împrumut subsidiar şi garanţie, încheiate intre Ministerul Finanţelor Publice, pe de o parte, 

autorităţile administraţiei publice locale coordonatoare ale activităţii beneficiarilor finali si, după 
caz, garante ale sumelor subîmprumutate acestora şi beneficiarii finali ai împrumutului, pe de 
alta parte. 

Guvernul este autorizatsă garanteze împrumuturi interne şi externe numai prin Ministerul 
Finanţelor Publice, contractate în scopuri prevăzute de lege (contul 165). Garanţiile de stat pot 

fi acordate numai pentru împrumuturi a căror rambursare se prevede a se face exclusiv din 
surse proprii, respectiv din bugetele locale, în cazul autorităţilor administraţiei publice locale. 
Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor 

contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile 
contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc. 

2.2.2.Instrumentele datoriei publice guvernamentale 
Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ, fără a se limita la acestea: titluri de stat 

emise pe piaţa interna sau externa, împrumuturi de stat de la bănci, de la alte instituţii de 
credit, persoane juridice romane sau străine, împrumuturi de stat de la guverne şi agenţii 
guvernamentale străine, instituţii financiare internaţionale, sau de la alte organizaţii 

internaţionale, împrumuturi temporare din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei 
Statului, garanţii de stat. 

În prezentele norme sunt reglementate numai împrumuturi interne şi externe contractate de 
stat, împrumuturi interne şi externe garantate de stat, alte împrumuturi şi datorii asimilate, 
dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 

2.3.Datoria publica locala - Definiţie 
Datoria publica locala reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi 
contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare. 
Datoria publica locala interna este partea din datoria publica locala care reprezintă totalitatea 

obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenite din împrumuturi 
contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea, de la persoane fizice sau juridice 

rezidente în România (contul 163). 
Datoria publica locala externa este partea din datoria publica locala reprezentând totalitatea 
obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi 

contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice 
nerezidente în România (contul 163). 

2.3.1.Contractarea şi garantarea datoriei publice locale 
împrumuturile contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale fac parte 
din datoria publica a României, dar nu reprezintă obligaţii ale Guvernului, iar plata serviciului 

datoriei publice aferentă acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin 
împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

Autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne si/sau 
externe pe termen scurt, mediu şi lung, în scopurile prevăzute de lege, numai cu avizul Comisiei 
de Autorizare a împrumuturilor Locale. 

Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la împrumuturi sausă garanteze 
orice fel de împrumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la 

împrumuturile contractate si/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, 
inclusiv ale împrumutului care urmeazăsă fie contractat si/sau garantat în anul respectiv, 
depăşeşte limita prevăzuta de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, 

contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepţia 
cazurilor aprobate prin legi speciale. Aceste condiţii se aplica şi pentru datoriile anuale care 

decurg din împrumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru autorităţile administraţiei 
publice locale. 

Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administraţiei publice locale va fi înscrisă 
în registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin 
situaţiile financiare. 

Valoarea totala a garanţiilor emise de autoritatea administraţiei publice locale se înscrie în 
registrul garanţiilor locale al acestei autorităţi şi se raportează anual prin situaţiile financiare. 

Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile 
administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile 



creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale 

şi subîmprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc. 
2.3.2.Instrumentele datoriei publice locale 
Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare, împrumuturi de la societăţile 

bancare sau de la alte instituţii de credit. 
Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei 

publice locale sau prin intermediul unor agenţii ori al altor instituţii specializate (contul 161). 
Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba 
contractarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt (contul 5196), mediu şi lung 

(contul 162) sau garantarea acestora (contul 163) pentru realizarea de investiţii publice de 
interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

3.Provizioane 
3.1.Definiţie 

Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. Provizioanele nu pot depăşi din 
punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului. 
3.2.Categorii de provizioane 

Instituţiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: 
- litigiile, amenzile şi penalităţile, despăgubirile, daunele şi alte datorii incerte; - cheltuielile 

legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte 
cheltuieli privind garanţia acordata clienţilor; 
- alte provizioane. 

- cu diminuările din valoarea garanţiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exerciţiului 
a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant. 

(la data 01-ian-2014 alin. (B), punctul 3., subpunctul 3.2.. din capitolul III completat de alin. (2) din anexa 1 
din Ordinul 2021/2013 ) 
3.3.Condiţii pentru recunoaşterea provizioanelor 
Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: 

- o instituţie are o obligaţie curenta generata de un eveniment anterior; 
- este probabil ca o ieşire de resursesă fie necesara pentru a onora obligaţia respectiva; si 
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligaţiei. 

Daca aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. 
3.4.Contabilitatea provizioanelor 

Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru 
care au fost constituite (contul 151). 

Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor. 
Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie să constituie cea mai buna estimare la data bilanţului 
a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente. 

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ anual şi ajustate pentru a reflecta cea mai 
buna estimare curenta. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabila o 

ieşire de resurse sau ieşirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la 
venituri. 
Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut. 

(C)CAPITALURI 
Capitalurile unei instituţii publice cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, 

rezervele din reevaluare. 
1.Fonduri 
Fondurile unei instituţii publice includ: fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

statului, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, fondul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, fondul activelor fixe necorporale, fonduri 
în afara bugetelor locale, etc. 
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale - dispoziţii generale - 
Statul şi unităţile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii. 
Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie, exemplificate în anexa la 
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia şi din orice alte 

bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite 
de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege. 
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Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute în Constituţie, exemplificate în 

anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia precum 
şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege (contul 101). 
Domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile exemplificate în anexa la Legea 

nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia şi din alte bunuri de uz 
sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, daca nu 

sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional (contul 103). 
Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute 
exemplificate în anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al 

acesteia şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a 
consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori 

judeţean (contul 103). 
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum 

urmează: 
a)nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionare sau închiriere, în 
condiţiile legii; 

b)nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; 
c)nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna 

credinţa asupra bunurilor mobile. 
Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz în administrarea regiilor autonome şi 
instituţiilor publice. 

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. Bunurile din domeniul privat 

al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, 
daca legea nu dispune altfel. 
Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte anual, de ministere, de 

celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile 
publice centrale care au în administrare asemenea bunuri după depunerea situaţiei financiare 

anuale. 
Centralizarea inventarului menţionat se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se 
supune anual spre aprobare Guvernului. 

Trecerea bunurilor dintr-un domeniu în altul 
Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în 

domeniul public al acestora, se face după caz prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. 
Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul 

sau o unitate administrativ-teritoriala este acţionar, se poate face numai cu plata şi cu acordul 
adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. În lipsa acordului menţionat, 

bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura 
exproprierii pentru cauza de utilitate publica şi după o justa şi prealabila despăgubire. 
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţii 

administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului. 

Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public 
al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. 

Dreptul de proprietate publica încetează, daca bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. 
Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, 

a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 
local, daca prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel. 

2.Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat 
2.1.Rezultatul patrimonial 
Rezultatul patrimonial se stabileşte la sfârşitul perioadei (lunar, sau cel mult la întocmirea 

situaţiilor financiare) prin închiderea conturilor de venituri şi finanţări şi a conturilor de cheltuieli 
(contul 121). 

La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transfera 
asupra rezultatului reportat. 
2.2.Rezultatul reportat 
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Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare (contul 

117). 
3.Rezerve din reevaluare 
Activele fixe pot fi supuse reevaluării care se efectuează potrivit reglementarilor legale, caz în 

care sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluata şi nu la costul lor istoric. Reevaluarea 
acestora se face, cu excepţiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justa. Valoarea 

justa se determina pe baza unor evaluări efectuate de evaluatori autorizaţi sau de comisii 
tehnice constituite, în condiţiile legii. 
În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ fix este determinata 

pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, 
în locul costului de achiziţie sau costului de producţie, după caz. În astfel de cazuri, regulile 

privind amortizarea se aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma 
reevaluării. 

Reevaluările trebuie făcute cu suficienta regularitate, astfel încât valoarea contabilasă nu difere 
substanţial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilanţului. 
Daca rezultatul reevaluării este o creştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel: 

- ca o creştere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, daca nu a existat o 
descreştere anterioara, recunoscuta ca o cheltuiala aferentă acelui activ (contul 105); 

- ca un venit caresă compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscuta anterior la acel activ. 
Daca rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel: 
- ca o scădere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minima 

dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii; eventuala diferenţa rămasa neacoperita 
din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuiala; (contul 105). 

- ca o cheltuiala cu întreaga valoare a descreşterii, daca în rezerva din reevaluare nu este 
înregistrata o suma aferentă acelui activ. 

(la data 26-mar-2019 alin. (C), punctul 3. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1878/2019 ) 
4.Fonduri cu destinaţie specială 
Fondul de rulment - Se constituie din excedentul anual al bugetului local. Disponibilităţile acestui 
fond pot fi utilizate temporar, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre 

veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitiva a eventualului 
deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar. Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru 

finanţarea unor investiţii din competenta autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru 
dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul comunităţii.(contul 131). 
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat - Se constituie anual dintr-o cota de 

pana la 3% din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (contul 132). 
Fondul de rezervă se utilizează pentru 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. 

Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile 
bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi si, în continuare, din fondul de rezerva. 

Fondul de rezervă pentru sănătate - Se constituie în baza prevederilor legale în cota de 1% din 
sumele constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Bugetul fondului se 
aproba ca anexa la legea bugetului de stat. Utilizarea fondului se stabileşte prin legi bugetare 

anuale. Fondul de rezervă rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu 
aceeaşi destinaţie (contul 133). 

Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local - 
Serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natura economica au obligaţia 
calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente acestor 

activităţi, prin tarif sau preţ potrivit legii. Aceste sume se utilizează pentru realizarea de 
investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii, ca surse de 

finanţare (contul 134). 
Fondul de risc - Se constituie distinct pentru garanţii locale la împrumuturi interne si, respectiv, 
pentru garanţii la împrumuturi externe, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din 

garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor contractate de 
agenţii economici şi serviciile publice de subordonare locala. Fondul de risc se constituie din: 

sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate, dobânzile 
acordate de unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile fondului, dobânzi şi penalităţi de 
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întârziere pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor şi în completare de la 

bugetul local (contul 135). 
Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe - Se păstrează intr-
un cont distinct, deschis pe seama unităţilor administrativ-teritoriale, la unităţile trezoreriei 

statului (contul 136). 
Taxe speciale - Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 

fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 
caz, aproba taxe speciale (contul 137). 
Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, 
precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 

Taxele speciale se încasează intr-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate 
în scopurile pentru care au fost înfiinţate. 

Fondul de dezvoltare a spitalului - Spitalele sunt autorizatesă constituie Fondul de dezvoltare 
caresă fie utilizat pentru procurarea de echipamente şi aparatura medicala şi de laborator, 
necesara desfăşurării activităţii spitalului. 

Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculata lunar şi cuprinsa în bugetul 
de venituri şi cheltuieli, sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele 

casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, sponsorizări cu destinaţia 'dezvoltare', o 
cota de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului 
bugetar. 

CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE 

REZULTAT PATRIMONIAL 

PREVEDERI GENERALE 
Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale instituţiei publice 

trebuie prezentate la venituri extraordinare şi cheltuieli extraordinare. 
Acestea rezulta din desfăşurarea unor tranzacţii sau evenimente ce sunt clar diferite de 
activităţile curente ale instituţiei şi care, prin urmare, nu se aşteaptăsă se repete intr-un mod 

frecvent sau regulat. 
Prin activităţi curente se înţeleg activităţile desfăşurate de o instituţie publica, pentru realizarea 

obiectului sau de activitate, stabilit conform regulamentelor de organizare şi funcţionare. 
Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile curente 
ale entităţii, se are în vedere, mai degrabă, natura elementului sau tranzacţiei aferente 

activităţii desfăşurate în mod curent de instituţie, decât frecventa cu care se aşteaptă ca aceste 
evenimentesă aibă loc. 

1.Cheltuieli 
1.1.Definiţie 

Potrivit contabilităţii de angajamente, cheltuielile reflecta costul bunurilor şi serviciilor utilizate 
în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor, după caz, precum şi subvenţii, transferuri, 
asistenta sociala acordate, aferente unei perioade de timp. 

1.2.Momentul recunoaşterii cheltuielilor 
Cheltuielile de personal: salarii în bani şi în natura, prime, al 13-lea salariu, contribuţiile aferente 

acestora, se recunosc în perioada în care munca a fost prestata. 
Drepturile cuvenite şi neachitate aferente exerciţiului bugetar, sunt incluse de asemenea în 
costurile de personal ale exerciţiului. 

Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci când acestea au fost consumate, cu excepţia 
materialelor de natura obiectelor de inventar care se înregistrează la scoaterea din folosinţa a 

acestora. 
Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziţionate şi plătite în exerciţiile bugetare 
anterioare şi consumate în exerciţiul bugetar curent. 

Consumul propriu trebuie să fie înregistrat în momentul când are loc producţia destinata pentru 
acest scop. 

Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările 
executate, indiferent de momentul când a fost efectuata plata acestora. 
Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform 

contractului de împrumut şi nu atunci când sunt plătite. 
Dobânzile datorate şi calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare 

reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de 



dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare. 
(la data 01-ian-2014 punctul 1., subpunctul 1.2.. din capitolul IV completat de alin. (3) din anexa 1 din Ordinul 

2021/2013 ) 
Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizării care se înregistrează în mod 
sistematic, pe parcursul duratei de viata utile a activului fix. 

Valoarea rămasa neamortizata a activelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei 
normale de funcţionare a acestora, se recunoaşte drept cost al perioadei când acest eveniment 

a avut loc. 
Cheltuielile efectuate cu activele fixe în curs nu reprezintă un cost al perioadei. Costul acestora 
va fi recunoscut după finalizarea şi punerea în funcţiune a activelor fixe şi calculul amortizării. 

Transferurile intre unităţi ale administraţiei publice, curente şi de capital, se recunosc ca şi 
costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. 

Alte transferuri, interne şi în străinătate, se recunosc ca şi costuri la instituţia care transfera 
fondurile. 
Cheltuielile din diferenţe de curs valutar trebuie recunoscute în perioada în care apar cu ocazia 

decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor monetare, creanţelor şi datoriilor, 
la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă 

de cele care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare. 
(la data 10-oct-2016 punctul 1., subpunctul 1.2.. din capitolul IV completat de alin. (2), punctul 1. din anexa 1 

din Ordinul 2373/2016 ) 
1.3.Conţinutul grupelor de cheltuieli 

Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe grupe de cheltuieli, după natura şi destinaţia lor. 
Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu lucrările şi serviciile 

executate de terţi, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, cheltuieli cu alte impozite, taxe 
şi vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli operaţionale, cheltuieli 
financiare, alte cheltuieli finanţate din buget, cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane, 

cheltuieli extraordinare. 
1.3.1.Cheltuieli privind stocurile 

Cheltuielile privind stocurile includ următoarele: 
- materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale 
nestocate, animale şi pasări, mărfuri, ambalaje, alte stocuri, (conturile 601, 602, 603, 604, 

605, 606, 607, 608, 609); 
1.3.2.Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi 

Cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi includ: 
- energie şi apa (contul 610); 
- întreţinere şi reparaţii (contul 611); - chirii (contul 612); 

- prime de asigurare (contul 613). 
- deplasări, detaşări, transferări (contul 614). 

1.3.3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 
Cheltuielile cu alte servicii executate de terţi includ: 
- comisioane şi onorarii (contul 622); 

- protocol, reclamă şi publicitate (contul 623); 
- transportul de bunuri şi personal (contul 624); 

- servicii poştale şi taxe de telecomunicaţii (contul 626); 
- servicii bancare şi asimilate (contul 627); 
- alte servicii executate de terţi (contul 628); 

- alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale (contul 629). 
1.3.4.Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

Aceasta grupa include cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate ce trebuie 
plătite de către instituţiile publice, conform legii.(contul 635). 

1.3.5.Cheltuieli cu personalul 
Cheltuielile cu personalul includ: 
- salariile personalului (contul 641); 

- drepturi salariale în natura (contul 642); 
- asigurări sociale: contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale, asigurări de şomaj, 

asigurări sociale de sănătate, accidente de munca şi boli profesionale, alte cheltuieli privind 
asigurările şi protecţia sociala (contul 645); 
- indemnizaţii de delegare, detaşare (contul 646). 

1.3.6.Alte cheltuieli operaţionale 
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Alte cheltuieli operaţionale includ: 

- pierderi din creanţe şi debitori diverşi (contul 654); 
- alte cheltuieli operaţionale (contul 658). 
1.3.7.Cheltuieli financiare 

Cheltuielile financiare includ: 
- pierderi din creanţe imobilizate (contul 663); 

- cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (contul 664); 
- diferenţe de curs valutar (contul 665); 
- dobânzi (contul 666); 

- sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar în cadrul 
programelor PHARE, SAPARD, ISPA (contul 667); 

- dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat în cadrul programelor: PHARE, 
SAPARD, ISPA (contul 668); 

- alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 669). 
1.3.8.Alte cheltuieli finanţate din buget 
Alte cheltuieli finanţate din buget includ: 

- subvenţii (contul 670); 
- transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice (contul 671); 

- transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice (contul 672); 
- transferuri interne (contul 673); 
- transferuri în străinătate (contul 674); 

- asigurări sociale (contul 676); 
- ajutoare sociale (contul 677); 

- alte cheltuieli (contul 679). 
1.3.9.Cheltuieli de capital, amortizări, provizioane şi ajustări 
Cheltuielile de capital includ: 

- cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 
(contul 681); 

- cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682); 
- cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare 
(contul 686); 

- cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare (contul 689). 
1.3.10. Cheltuieli extraordinare 

Cheltuielile extraordinare includ: 
- pierderi din calamităţi (contul 690); 
- cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe (contul 691). 

1.4.Structura conturilor de cheltuieli 
În cadrul instituţiilor publice, contabilitatea cheltuielilor se ţine în conturi distincte, după natura 

şi destinaţie. Conturile de cheltuieli se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. 
Structura contului contabil va fi următoarea: 
1) - simbolul contului din planul de conturi; 

2) - capitolul; 
3) - sursa de finanţare a cheltuielii, respectiv: 

- bugetul de stat; 
- bugetele locale; 
- bugetul asigurărilor sociale de stat; 

- bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
- bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 

- bugetul fondurilor externe nerambursabile; 
- bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii; 

- cheltuieli evidenţiate în afara bugetelor locale. 
4) - subcapitolul; 
5) - titlul; 

6) - articolul; 
7) - alineatul; 

[textul din punctul 1., subpunctul 1.4.. din capitolul IV a fost abrogat la 13-nov-2006 
de subpunctul I.., punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 1649/2006] 
1.5.Alte prevederi 
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Conturile de cheltuieli se închid la sfârşitul perioadei (trimestrial) în vederea stabilirii rezultatului 

patrimonial. 
Operaţiunile contabile cu conturi de cheltuieli se înregistrează numai în debitul acestora, inclusiv 
operaţiunile de stornare sau alte operaţiuni efectuate în condiţiile legii, în roşu. 

(la data 12-ian-2021 punctul 1., subpunctul 1.5.. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 3., subpunctul 3.1.. 
din Ordinul 27/2021 ) 
Reflectarea unitara a cheltuielilor efectuate de instituţiile publice pe articolele şi alineatele 

prevăzute în Clasificaţia economica, se asigura cu ajutorul "îndrumarului" elaborat de către 
ordonatorii principali de credite. 
Tabelul de concordanta intre conturile de cheltuieli şi codurile aferente din clasificaţia economica 

este prezentat în Anexa nr.12 la prezentele norme. 
(la data 19-apr-2016 punctul 1., subpunctul 1.5.. din capitolul IV modificat de subpunctul I.., punctul 1. din anexa 

2 din Ordinul 529/2016 ) 
2.Venituri şi Finanţări 

2.1.Definiţie 
Potrivit contabilităţii de angajamente, veniturile reprezintă 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. 

2.2.Momentul recunoaşterii veniturilor 
Veniturile se înregistrează în contabilitatea instituţiilor publice, pe baza documentelor care 
atesta crearea dreptului de creanţă (declaraţia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal), avize 

de expediţie, facturi, alte documente legal întocmite sau în momentul încasării efective a 
acestora, în situaţia în care nu exista documente anterioare încasării pentru înregistrarea 

creanţei. 
În contabilitate, veniturile din activităţi economice se înregistrează în momentul predării 
bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în 

contract, al facturării lucrărilor executate şi serviciilor prestate, moment care atesta transferul 
de proprietate către clienţi. 

Veniturile proprii ale instituţiilor publice provin din chirii, organizarea de manifestări culturale şi 
sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, valorificări de 
produse din activităţi proprii sau anexe, prestări de servicii şi altele asemenea. 

Veniturile din diferenţe de curs valutar trebuie recunoscute în perioada în care apar cu ocazia 
decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor monetare, creanţelor şi datoriilor, 

la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă 
de cele care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare. 
Veniturile din dobânzi se înregistrează pe măsura generării veniturilor respective. 

2.3.Conţinutul grupelor de venituri 
Contabilitatea veniturilor se ţine pe grupe de venituri, după natura şi sursa lor. 

Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activităţi economice, alte venituri operaţionale, 
venituri din producţia de active fixe, venituri fiscale, venituri din contribuţii de asigurări, venituri 
nefiscale, venituri financiare, finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie 

specială, fonduri cu destinaţie specială, venituri din provizioane, venituri extraordinare. 
2.3.1.Venituri din activităţi economice 

Veniturile din activităţi economice, includ: 
- venituri din vânzarea produselor finite (contul 701); 
- venituri din vânzarea semifabricatelor (contul 702); 

- venituri din vânzarea produselor reziduale (contul 703); 
- venituri din lucrări executate şi servicii prestate (contul 704); 

- venituri din studii şi cercetări (contul 705); 
- venituri din chirii (contul 706); 

- venituri din vânzarea mărfurilor (contul 707); 
- venituri din activităţi diverse (contul 708); 
- variaţia stocurilor (contul 709). 

2.3.2.Venituri din alte activităţi operaţionale 
Veniturile din alte activităţi operaţionale includ: 

- Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (contul 714); 
- Alte venituri operaţionale (contul 719). 
2.3.3.Venituri din producţia de active fixe 

Veniturile din producţia de active fixe includ: 
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- venituri din producţia de active fixe necorporale (contul 721); 

- venituri din producţia de active fixe corporale (contul 722). 
2.3.4.Venituri fiscale 
Aceasta grupa include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat, recunoscute la 

momentul constatării, înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor emise de organul 
fiscal. Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. Grupa "Venituri fiscale" include: 

- Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice (contul 730); 
- Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (contul 731); 
- Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (contul 732); 

- Impozit pe salarii (contul 733); 
- Impozite şi taxe pe proprietate (contul 734); 

- Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (contul 735); 
- Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale (contul 736); 

- Alte impozite şi taxe fiscale (contul 739). 
2.3.5.Venituri din contribuţii de asigurări 
Aceasta grupa conţine veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile bugetului 

asigurărilor pentru şomaj, veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
recunoscute la momentul constatării, înregistrate pe baza declaraţiilor fiscale şi a deciziilor 

emise de organul fiscal. Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. Grupa 
"Venituri din contribuţii de asigurări" include: 
- Venituri din contribuţiile angajatorilor: contribuţiile pentru asigurări sociale, contribuţiile 

pentru asigurări de şomaj, contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţiile pentru 
accidente de munca şi boli profesionale şi alte contribuţii pentru asigurări sociale (contul 745); 

- Venituri din contribuţiile asiguraţilor: contribuţiile pentru asigurări sociale, contribuţiile pentru 
asigurări de şomaj, contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate şi alte contribuţii ale altor 
persoane pentru asigurări sociale (contul 746). 

2.3.6.Venituri nefiscale 
Aceasta grupa include venituri ale bugetului general consolidat, altele decât cele menţionate la 

grupele: "Venituri fiscale" şi "Venituri din contribuţii de asigurări". De regula, aceste venituri 
sunt recunoscute la momentul încasării, neexistând obligaţia de a întocmi declaraţii conform 
legii. 

Se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. 
Grupa "Venituri nefiscale" include: 

Grupa "Venituri nefiscale" include: 
- Venituri din proprietate (contul 750); 
- Venituri din vânzări de bunuri şi servicii (contul 751); 

2.3.7.Venituri financiare 
Grupa "Venituri financiare" include: - Venituri din creanţe imobilizate (contul 763); 

- Venituri din investiţii financiare cedate (contul 764); 
- Venituri din diferenţe de curs valutar (contul 765); 
- Venituri din dobânzi (contul 766); 

- Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar - PHARE, 
SAPARD, ISPA (contul 767); 

- Alte venituri financiare (contul 768); 
- Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) - 
PHARE, SAPARD, ISPA (contul 769). 

2.3.8.Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu 
destinaţie specială 

Potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, finanţarea instituţiilor publice 
şi serviciilor publice se asigura astfel: 

- integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
fondurilor speciale, după caz; 
- din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; 
- integral din venituri proprii. 

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii, contabilitatea instituţiilor publice asigura înregistrarea 
plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit 
bugetului aprobat. 



Plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara de către instituţiile finanţate integral de la 

buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate, lucrări executate şi servicii 
prestate, reprezintă plaţi de casa. În aceasta categorie se includ şi plăţile efectuate prin casierie, 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Instituţiile publice pot avea şi alte surse de finanţare, respectiv: fonduri externe 
nerambursabile, subvenţii, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, etc., după caz. 

Aceasta grupa include: 
- Finanţarea de la buget (contul 770); 
- Finanţarea în baza unor acte normative speciale (contul 771); 

- Venituri din subvenţii (contul 772); 
- Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială (contul 773); 

- Finanţarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774); 
- Fonduri cu destinaţie specială (contul 776); 

- Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile (contul 778). 
- Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit (contul 779). 

2.3.9.Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 
Veniturile din reluarea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se 

evidenţiază distinct în funcţie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor şi 
ajustărilor constituite se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai 
justifica menţinerea acestora. 

Grupa "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" include: 
- Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională (contul 

781); - Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (contul 786). 
2.3.10. Veniturile extraordinare 
Grupa "Venituri extraordinare" include: 

Venituri din despăgubiri din asigurări (contul 790); 
Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791). 

2.4.Structura conturilor de venituri 
În cadrul instituţiilor publice, contabilitatea veniturilor se ţine în conturi distincte, după natura 
şi sursa. Conturile de venituri se dezvolta în analitic pe structura clasificaţiei bugetare. 

Structura contului contabil va fi următoarea: 
1) - simbolul contului din planul de conturi; 

2) - bugetul căruia ii aparţine venitul: 
- bugetul de stat; 
- bugetele locale; 

- bugetul asigurărilor sociale de stat; 
- bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

- bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 
- bugetul fondurilor externe nerambursabile; 
- bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii; 

- venituri evidenţiate în afara bugetelor locale. 
3) - capitolul; 

4) - subcapitolul; 
5) - paragraful. 
2.5.Alte prevederi 

Conturile de venituri se închid la sfârşitul perioadei (trimestrial) în vederea stabilirii rezultatului 
patrimonial. 

(la data 19-apr-2016 punctul 2., subpunctul 2.5.. din capitolul IV modificat de subpunctul I.., punctul 2. din anexa 
2 din Ordinul 529/2016 ) 
Operaţiunile contabile cu conturi de venituri se înregistrează numai în creditul acestora, inclusiv 
operaţiunile de stornare sau alte operaţiuni efectuate în condiţiile legii, în roşu. 

(la data 12-ian-2021 punctul 2., subpunctul 2.5.. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 3., subpunctul 3.2.., 
alin. (1) din Ordinul 27/2021 ) 
Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri materiale şi fonduri 

băneşti primite de la persoane juridice şi fizice sub forma de donaţii şi sponsorizări. 
Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite ca donaţii şi sponsorizări de 
instituţiile publice finanţate integral de la buget, se varsă direct la bugetul din care se finanţează 
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acestea. Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului instituţiei publice 

beneficiare şi care urmeazăsă se utilizeze potrivit legii. 
Cu fondurile primite de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi cele 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget, se majorează bugetele de venituri şi 

cheltuieli ale acestora. 
Tabelele de concordanta intre conturile de venituri şi codurile din clasificaţia bugetara, sunt 

prezentate în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 la prezentele norme metodologice. 
Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere 
Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele 

unităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de 
ordine şi evidenta. 

În aceasta categorie se cuprind angajamente (garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii, 
active fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau 

custodie, debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare, chirii şi alte datorii asimilate, efecte 
scontate neajunse la scadenta, precum şi alte valori. 
Elementele extrabilanţiere cuprind şi activele contingente (contul 8081000 «Active 

contingente»), respectiv datoriile contingente (contul 8082000 «Datorii contingente»). 
1.Activele contingente: 

(1)Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente 
anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia 
unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul 

instituţiei. 
Ca exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu în 

instanţă (de exemplu, o despăgubire), în care este implicată instituţia şi al cărui rezultat este 
incert. 
(2)Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, 

care pot genera intrări de beneficii economice în instituţie. Activele contingente nu trebuie 
recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în 

care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. Activele contingente nu sunt 
recunoscute în situaţiile financiare, pentru că ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea 
determina un venit care să nu se realizeze niciodată. 

(3)În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent 
şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ. 

(4)Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în 
situaţiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine 
certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente 

perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creştere a 
beneficiilor economice, instituţia publică va prezenta în notele explicative activul contingent. 

2.Datoriile contingente: 
(1)O datorie contingentă este: 
a)o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului 

şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor 
evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituţiei; 

sau 
b)o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, 
dar care nu este recunoscută pentru că: 

- nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau 
- valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. 

(2)O instituţie nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă, aceasta fiind prezentă în notele 
explicative. 

(3)Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o 
ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară 
ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va 

recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în 
care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, cu excepţia cazurilor în care nu poate fi 

efectuată nicio estimare credibilă. 
(4)Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că: 



a)provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), 

deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri 
de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi 
b)datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, pentru că sunt: 

- obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă instituţia are o obligaţie curentă 
care poate genera o ieşire de resurse; sau 

- obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este 
probabil să fie necesară o reducere a resurselor instituţiei pentru stingerea obligaţiei, fie nu 
poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei). 

(la data 12-ian-2021 punctul 2., subpunctul 2.5.. din capitolul IV completat de Art. I, punctul 3., subpunctul 3.2.., 
alin. (2) din Ordinul 27/2021 ) 

CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE 

Prevederile prezentelor norme se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2006 de către toate 
instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare. 

La data intrării în vigoare a prezentelor norme, se abroga: 
1.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind contabilitatea unităţilor bugetare; 

2.Ordinul ministrului finanţelor nr. 60/1973 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea şi 
executarea bugetului, a planurilor de venituri şi cheltuieli din mijloace extrabugetare şi din alte 

fonduri, organizarea evidentei tehnic-operative şi contabile la comune; 
3.Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984 pentru aprobarea Planului de conturi pentru 
administraţii, circumscripţii şi servicii financiare şi Instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
4.Ordinul ministrului finanţelor nr. 279/1987 pentru aprobarea Planului de conturi pentru 

administraţii, circumscripţii şi servicii financiare şi Instrucţiunile de aplicare a acestuia; 
5.Ordinul ministrului finanţelor nr. 460/2000 pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea 
în contabilitatea consiliilor locale şi instituţiilor publice de interes local a unor operaţiuni; 

6.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 706/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale a unor 

operaţiuni ce decurg din aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind 
finanţele publice locale, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004; 
7.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

8.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 650/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituţiilor publice a unor operaţiuni 
ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele 

reglementari în domeniul financiar, aprobata şi modificata prin Legea nr. 609/2003; 
9.Ordinul ministrului finanţelor nr. 1153/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice a titlurilor de participare 
deţinute de România la Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru 
Comerţ şi Dezvoltare a Marii Negre; 

10.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1757/2004 privind înregistrarea acţiunilor deţinute 
de statul roman în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice la 

Compania Naţionala "Loteria Romana" S.A., Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" SA, 
precum şi a altor titluri imobilizate deţinute de stat prin Ministerul Finanţelor Publice; 

11.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 870/2003 privind aprobarea Precizărilor privind 
reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind sumele primite şi utilizate din contribuţia 
financiara nerambursabila a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat privind 

programul Sapard; 
12.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 771/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind 

înregistrarea în contabilitate a sumelor primite şi utilizate din contribuţia financiara 
nerambursabila a Comunităţii Europene prin ISPA, a cofinanţării de la buget şi a împrumuturilor 
primite de la instituţii financiare internaţionale pentru masurile din domeniul mediului, 

transporturilor şi asistentei tehnice; 
13.Ordinul ministrului finanţelor Publice nr. 925/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind 

înregistrarea în contabilitate a sumelor primite şi utilizate din contribuţia financiara 
nerambursabila a Comunităţii Europene în cadrul programelor Phare şi a cofinanţării de la 
bugetul de stat aferentă acestora. 
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14.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1461/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului instituţiilor publice 
şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 
15.Orice alte dispoziţii contrare prezentelor norme. 

CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE 

CLASA GRUPA 
CONT SINTETIC 

gr.I şi gr.II 
DENUMIRE CONT 

1     CONTURI DE CAPITALURI 

  10   CAPITAL, REZERVE, FONDURI 

    100 Fondul activelor fixe necorporale 

    101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 

    102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 

    103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 

    104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

    105 Rezerve din reevaluare 

    1051 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 

    1052 Rezerve din reevaluarea construcţiilor 

    1053 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    1054 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane 

şi materiale şi a altor active fixe corporale 

    1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 

    106* Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (Sapard) 

  11   REZULTATUL REPORTAT 

    117 Rezultatul reportat 

    117.01 Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate integral din buget (de stat, local, asigurări, sănătate, 

şomaj) 

    117.02 Rezultatul reportat - bugetul local 

    117.03 Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor sociale de stat 

    117.04 Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor pentru şomaj 

    117.05 Rezultatul reportat - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    117.08 Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile 

    117.09 Rezultatul reportat - bugetul de stat 

    117.10 Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

  12   REZULTATUL PATRIMONIAL 

    121 Rezultatul patrimonial 

    121.01 Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, 

şomaj, sănătate) 

    121.02 Rezultatul patrimonial - bugetul local 

    121.03 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat 

    121.04 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj 

    121.05 Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    121.08 Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 

    121.09 Rezultatul patrimonial - bugetul de stat 

    121.10 Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

  13   FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA 

    131 Fondul de rulment 

    132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    133 Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 

    134 Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local 

    135 Fondul de risc 

    136 Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe 

    137 Taxe speciale 

    139 Alte fonduri 

    1391 Fond de dezvoltare a spitalului 

  15   PROVIZIOANE 

    151 Provizioane 

    1511 Provizioane pentru litigii 

    1512 Provizioane pentru garanţii acordate 

      clienţilor 

    1518 Alte provizioane 

  16   ÎMPRUMUTURI şi DATORII ASIMILATE 
- pe termen mediu şi lung - 

    161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 

    1611 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent 

    1612 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare 

    162 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 

    1621 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 

rambursare în exerciţiul curent 

    1622 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 

rambursare în exerciţiile viitoare 

    163 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale 

https://idrept.ro/00078389.htm
https://idrept.ro/00059240.htm


    1631 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 

rambursare în exerciţiul curent 

    1632 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 

rambursare în exerciţiile viitoare 

    164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

    1641 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

    1642 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

    165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    1651 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

    1652 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

    166 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent 
general al trezoreriei statului 

    167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 

    1671 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

    1672 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

    168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 

    1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 

    1682 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    1683 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    1684 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat 

    1685 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat 

    1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 

    169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 

2     CONTURI DE ACTIVE FIXE 

  20   ACTIVE FIXE NECORPORALE 

    203 Cheltuieli de dezvoltare 

    205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

    206 înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 

    208 Alte active fixe necorporale 

    2081 Programe informatice 

    2082 Alte active fixe necorporale 

  21   ACTIVE FIXE CORPORALE 

    211 Terenuri şi amenajări la terenuri 

    2111 Terenuri 

    2112 Amenajări la terenuri 

    212 Construcţii 

    213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 

    2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 

    2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 

    2133 Mijloace de transport 

    2134 Animale şi plantaţii 

    214 Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 
corporale 

    215 Alte active ale statului 

  23   ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE 

    231 Active fixe corporale în curs de execuţie 

    232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

    233 Active fixe necorporale în curs de execuţie 

    234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 

  26   ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) 

    260 Titluri de participare 

    2601 Titluri de participare cotate 

    2602 Titluri de participare necotate 

    265 Alte titluri imobilizate 

    267 Creanţe imobilizate 

    2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 

    2676 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung 

    2678 Alte creanţe imobilizate 

    2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 

    269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare 

  28   AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE 

    280 Amortizări privind activele fixe necorporale 

    2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 

    2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 

    2808 Amortizarea altor active fixe necorporale 

    281 Amortizări privind activele fixe corporale 

    2811 Amortizarea amenajărilor la terenuri 

    2812 Amortizarea construcţiilor 

    2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    2814 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale 



  29   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR 

FIXE 

    290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale 

    2904 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 

    2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi 

activelor similare 

    2908 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale 

    291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale 

    2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 

    2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 

    2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    2914 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

    293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie 

    2931 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie 

    2932 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie 

    296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 

    2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor 

    2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare 

3 30   CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE STOCURI DE MATERII 

ŞI MATERIALE 

    301 Materii prime 

    302 Materiale consumabile 

    3021 Materiale auxiliare 

    3022 Combustibili 

    3023 Materiale pentru ambalat 

    3024 Piese de schimb 

    3025 Seminţe şi materiale de plantat 

    3026 Furaje 

    3027 Hrana 

    3028 Alte materiale consumabile 

    3029 Medicamente şi materiale sanitare 

    303 Materiale de natura obiectelor de inventar 

    3031 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 

    3032 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţa 

    304 Materiale rezerva de stat şi de mobilizare 

    3041 Materiale rezerva de stat 

    3042 Materiale rezerva de mobilizare 

    305 Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare 

    3051 Ambalaje rezerva de stat 

    3052 Ambalaje rezerva de mobilizare 

    307 Materiale date în prelucrare în instituţie 

    309 Alte stocuri 

  33   PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE 

    331 Produse în curs de execuţie 

    332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 

  34   PRODUSE 

    341 Semifabricate 

    345 Produse finite 

    346 Produse reziduale 

    347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 

    348 Diferenţe de preţ la produse 

    349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

  35   STOCURI AFLATE LA TERŢI 

    351 Materii şi materiale aflate la terţi 

    3511 Materii şi materiale la terţi 

    3512 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi 

    354 Produse aflate la terţi 

    3541 Semifabricate aflate la terţi 

    3545 Produse finite aflate la terţi 

    3546 Produse reziduale aflate la terţi 

    356 Animale aflate la terţi 

    357 Mărfuri aflate la terţi 

    358 Ambalaje aflate la terţi 

    359 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 

  36   ANIMALE 

    361 Animale şi pasări 

  37   MĂRFURI 

    371 Mărfuri 

    378 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial) 

  38   AMBALAJE 

    381 Ambalaje 

  39   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR şi PRODUCŢIEI în CURS DE 

EXECUŢIE 



    391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 

    392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 

    3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 

    3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 

    393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 

    394 Ajustări pentru deprecierea produselor 

    3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 

    3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 

    3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 

    395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 

    3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 

    3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 

    3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 

    3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 

    3956 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi 

    3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 

    3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 

    396 Ajustări pentru deprecierea animalelor 

    397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 

    398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 

4     CONTURI DE TERŢI 

  40   FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 

    401 Furnizori 

    403 Efecte de plătit 

    404 Furnizori de active fixe 

    4041 Furnizori de active fixe sub 1 an 

    4042 Furnizori de active fixe peste 1 an 

    405 Efecte de plătit pentru active fixe 

    408 Furnizori - facturi nesosite 

    409 Furnizori - debitori 

    4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 

    4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări 

  41   CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 

    411 Clienţi 

    4111 Clienţi cu termen sub 1 an 

    4112 Clienţi cu termen peste 1 an 

    4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 

    413 Efecte de primit de la clienţi 

    418 Clienţi - facturi de întocmit 

    419 Clienti-creditori 

  42   PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 

    421 Personal-salarii datorate 

    422 Pensionari-pensii datorate 

    4221 Pensionari civili-pensii datorate 

    4222 Pensionari militari-pensii datorate 

    423 Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate 

    424 Şomeri - îndemnizaţii datorate 

    425 Avansuri acordate personalului 

    426 Drepturi de personal neridicate 

    427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor 

    4271 Reţineri din salarii datorate terţilor 

    4272 Reţineri din pensii datorate terţilor 

    4273 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor 

    428 Alte datorii şi creanţe în legătura cu 

      personalul 

    4281 Alte datorii în legătura cu personalul 

    4282 Alte creanţe în legătura cu personalul 

    429 Bursieri şi doctoranzi 

  43   ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALA ŞI CONTURI ASIMILATE 

    431 Asigurări sociale 

    4311 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    4312 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 

    4313 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    4314 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    4315 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale 

    437 Asigurări pentru şomaj 

    4371 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

    4372 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 

    438 Alte datorii sociale 

  44   BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE 

STAT ŞI CONTURI ASIMILATE 

    440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

    441 Sume încasate pentru bugetul capitalei 



    442 Taxa pe valoarea adăugata 

    4423 Taxa pe valoarea adăugată de plata 

    4424 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat 

    4426 Taxa pe valoarea adăugată deductibila 

    4427 Taxa pe valoarea adăugată colectată 

    4428 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă 

    444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 

    446 Alte impozite,taxe şi vărsăminte asimilate 

    448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul 

    4481 Alte datorii faţă de buget 

    4482 Alte creanţe privind bugetul 

  45   DECONTĂRI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE 

NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, etc.) 

    450* Sume de primit şi de restituit Comunităţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    4501* Sume de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    4502* Sume de restituit Comunităţii Europene -PHARE, SAPARD, ISPA - 

    451* Sume de primit şi de restituit Fondului Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    4511* Sume de primit de la Fondul Naţional -PHARE, SAPARD, ISPA - 

    4512* Sume de restituit Fondului Naţional -PHARE, SAPARD, ISPA - 

    452* Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA- 

    453* Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA- 

    4531* Sume de primit de la Autorităţile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA- 

    4532* Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA- 

    454* Sume de primit şi de restituit beneficiarilor*- PHARE - 

    4541* Sume de primit de la beneficiar -PHARE- 

    4542* Sume de restituit beneficiarilor - PHARE- 

    455* Sume de primit şi de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la 
Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    4551* Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    4552* Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 

Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    456* Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    457* Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA- 

    458* Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare (la beneficiarii finali) 

  46   DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI Al BUGETELOR 

    461 Debitori 

    4611 Debitori sub 1 an 

    4612 Debitori peste 1 an 

    462 Creditori 

    4621 Creditori sub 1 an 

    4622 Creditori peste 1 an 

    463 Creanţe ale bugetului de stat 

    464 Creanţe ale bugetului local 

    465 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

    466 Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale 

    4664 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    4665 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    467 Creditori ai bugetelor 

    4671 Creditori ai bugetului de stat 

    4672 Creditori ai bugetului local 

    4673 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 

    4674 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    4675 Creditori ai bugetului Fondului naţional 

      unic de asigurări sociale de sănătate 

    468 Împrumuturi acordate potrivit legii 

    4681 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 

    4682 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 

    4684 Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur 

    4687 Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii 

    469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 

  47   CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 

    471 Cheltuieli înregistrate în avans 

    472 Venituri înregistrate în avans 

    473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 

  48   DECONTĂRI 

    481 Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate 

    4811 Decontări privind operaţiuni financiare 

    4812 Decontări privind activele fixe 

    4813 Decontări privind stocurile 

    4819 Alte decontări 

    482 Decontări intre instituţii subordonate 

    483 Decontări din operaţii în participaţie 



  49   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR 

    491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi 

    4911 Ajustări pentru deprecierea creantelor - clienţi sub 1 an 

    4912 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi peste 1 an 

    496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori 

    4961 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an 

    4962 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an 

    497 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare 

5     CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE 

  50   INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 

    509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 

  51   CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI 

    510 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

    511 Valori de încasat 

    5112 Cecuri de încasat 

    512 Conturi la bănci 

    5121 Conturi la bănci în lei 

    5124 Conturi la bănci în valută 

    5125 Sume în curs de decontare 

    513 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

    5131 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

    5132 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

    514 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    5141 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    5142 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

    5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

    5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 

    5153 Depozite bancare 

    516 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 

    5161 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    5162 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    517 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale 

    5171 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    5172 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale 

    518 Dobânzi 

    5186 Dobânzi de plătit 

    5187 Dobânzi de încasat 

    519 Împrumuturi pe termen scurt 

    5191 Împrumuturi pe termen scurt 

    5192 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta 

    5194 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi finanţate 
integral din venituri proprii 

    5195 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau activităţi 

finanţate integral din venituri proprii 

    5196 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 

    5197 Sume primite din fondul de rulment conform legii 

    5198 Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

  52   DISPONIBIL AL BUGETELOR 

    520 Disponibil al bugetului de stat 

    521 Disponibil al bugetului local 

    5211 Disponibil al bugetului local 

    5212 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    522 Disponibil din fondul de rulment al bugetului local 

    5221 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local 

    5222 Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local 

    523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

    524 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei 

    525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    5251 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    5252 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    5253 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    526 Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    527 Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 

    528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita 

    529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete 

    5291 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat 

    5292 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local 

    5299 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor 
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  53   CASA ŞI ALTE VALORI 

    531 Casa 

    5311 Casa în lei 

    5314 Casa în valută 

    532 Alte valori 

    5321 Timbre fiscale şi poştale 

    5322 Bilete de tratament şi odihna 

    5323 Tichete şi bilete de călătorie 

    5324 Bonuri valorice pentru carburanţi auto 

    5325 Bilete cu valoare nominala 

    5326 Tichete de masa 

    5328 Alte valori 

  54   ACREDITIVE 

    541 Acreditive 

    5411 Acreditive în lei 

    5412 Acreditive în valută 

    542 Avansuri de trezorerie 

  55   DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA 

    550 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 

    551 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

    552 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit 

    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 

    558 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

  56   DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 

INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

    560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

    5601 Disponibil curent 

    5602 Depozite ale 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 

  57   DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE 

    571 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    5711 Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    5712 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    5713 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    5714 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    5741 Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    5742 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    5743 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    5744 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 

  58   VIRAMENTE INTERNE 

    581 Viramente interne 

  59   AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 

    595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 

6     CONTURI DE CHELTUIELI 

  60   CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 

    601 Cheltuieli cu materiile prime 

    602 Cheltuieli cu materialele consumabile 

    6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 

    6022 Cheltuieli privind combustibilul 

    6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 

    6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 

    6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 

    6026 Cheltuieli privind furajele 

    6027 Cheltuieli privind hrana 

    6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 

    6029 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare 

    603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 

    606 Cheltuieli privind animalele şi pasările 

    607 Cheltuieli privind mărfurile 

    608 Cheltuieli privind ambalajele 

    609 Cheltuieli cu alte stocuri 

  61   CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI 

    610 Cheltuieli privind energia şi apa 

    611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 

    612 Cheltuieli cu chiriile 

    613 Cheltuieli cu primele de asigurare 



    614 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 

  62   CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 

    622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 

    623 Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate 

    624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 

    6241 Cheltuieli cu transportul de bunuri 

    6242 Cheltuieli cu transportul de personal 

    626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

    627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 

    628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 

    629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 

  63   CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 

    635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

  64   CHELTUIELI CU PERSONALUL 

    641 Cheltuieli cu salariile personalului 

    642 Cheltuieli salariale în natura 

    645 Cheltuieli privind asigurările sociale 

    6451 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    6452 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

    6453 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    6454 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale 

    6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia sociala 

    646 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 

    647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 

  65   ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE 

    654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 

    658 Alte cheltuieli operaţionale 

  66   CHELTUIELI FINANCIARE 

    663 Pierderi din creanţe imobilizate 

    664 Cheltuieli din investiţii financiare cedate 

    665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

    666 Cheltuieli privind dobânzile 

    667* Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar -PHARE, SAPARD, 

ISPA - 

    668* Dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat programului -PHARE, SAPARD, ISPA - 

    669* Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 

  67   ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET 

    670 Subvenţii 

    671 Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice 

    672 Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice 

    673 Transferuri interne 

    674 Transferuri în străinătate 

    676 Asigurări sociale 

    677 Ajutoare sociale 

    679 Alte cheltuieli 

  68   CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU 

DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 

    681 Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 

    6811 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe 

    6812 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele 

    6813 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe 

    6814 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 

    682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 

    6821 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile 

    6822 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 

    686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare 

    6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare 

    6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 

    6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 

    689 Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare 

    6891 Cheltuieli privind rezerva de stat 

    6892 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 

  69   CHELTUIELI EXTRAORDINARE 

    690 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 

    691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 

7     CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI 

  70   VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

    701 Venituri din vânzarea produselor finite 

    702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 

    703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 

    704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 

    705 Venituri din studii şi cercetări 

    706 Venituri din chirii 



    707 Venituri din vânzarea mărfurilor 

    708 Venituri din activităţi diverse 

    709 Variaţia stocurilor 

  71   ALTE VENITURI OPERAŢIONALE 

    714 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 

    719 Alte venituri operaţionale 

  72   VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE 

    721 Venituri din producţia de active fixe necorporale 

    722 Venituri din producţia de active fixe corporale 

  73   VENITURI FISCALE 

    730 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 

    7301 Impozit pe profit 

    7302 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 

    731 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice 

    7311 Impozit pe venit 

    7312 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 

    732 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 

    7321 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 

    733 Impozit pe salarii 

    734 Impozite şi taxe pe proprietate 

    735 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 

    7351 Taxa pe valoarea adăugata 

    7352 Sume defalcate din TVA 

    7353 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 

    7354 Accize 

    7355 Taxe pe servicii specifice 

    7356 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 

    736 Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale 

    7361 Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale 

    739 Alte impozite şi taxe fiscale 

  74   VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 

    745 Contribuţiile angajatorilor 

    7451 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    7452 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

    7453 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    7454 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale 

    7455 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 

    7459 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori 

    746 Contribuţiile asiguraţilor 

    7461 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 

    7462 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 

    7463 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    7469 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale 

  75   VENITURI NEFISCALE 

    750 Venituri din proprietate 

    751 Venituri din vânzări de bunuri şi servicii 

    7511 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 

    7512 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 

    7513 Amenzi, penalităţi şi confiscări 

    7514 Diverse venituri 

    7515 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 

  76   VENITURI FINANCIARE 

    763 Venituri din creanţe imobilizate 

    764 Venituri din investiţii financiare cedate 

    765 Venituri din diferenţe de curs valutar 

    766 Venituri din dobânzi 

    767* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, 

SAPARD, ISPA - 

    768* Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    769* Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (Cheltuieli neeligibile-costuri 

bancare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

  77   FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE 

SPECIALA, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA 

    770 Finanţarea de la buget 

    7701 Finanţarea de la bugetul de stat 

    7702 Finanţarea de la bugetele locale 

    7703 Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat 

    7704 Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

    7705 Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    771 Finanţarea în baza unor acte normative speciale 

    772 Venituri din subvenţii 

    7721 Subvenţii de la bugetul de stat 

    7722 Subvenţii de la alte bugete 



    773 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

    774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 

    7741 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în bani 

    7742 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în natura 

    776 Fonduri cu destinaţie specială 

    778 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

    779 Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 

  78   VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE 

DE VALOARE 

    781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională 

    7812 Venituri din provizioane 

    7813 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe 

    7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 

    786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 

    7863 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 

    7864 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 

  79   VENITURI EXTRAORDINARE 

    790 Venituri din despăgubiri din asigurări 

    791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 

8     CONTURI SPECIALE 

  80**   CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 

    8030 Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţa 

    8031 Active fixe corporale luate cu chirie 

    8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 

    8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 

    8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 

    8036 Chirii şi alte datorii asimilate 

    8038 Ambalaje de restituit 

    8039 Alte valori în afara bilanţului 

    8041 Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului internaţional 

    8042 Abonamente la publicaţii care se urmăresc pana la primire 

    8043 Imprimate de valoare cu decontare ulterioara 

    8044 Documente respinse la viza de control financiar preventiv 

    8046 Ipoteci imobiliare 

    8047 Valori materiale supuse sechestrului 

    8048 Garanţie bancara pentru oferta depusa 

    8049 Garanţie bancara pentru buna execuţie 

    8050 Disponibil din garanţia constituita pentru buna execuţie 

    8051 Garanţii constituite de concesionar 

    8052 Garanţii depuse pentru sume contestate 

    8053 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate 

    8054 Înlesniri la plata creanţelor bugetare 

    8055 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silita 

    8056 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancara 

    8057* Garanţie bancara pentru avansul acordat (ISPA) 

    8058 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului 

    8059 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale 

    8060 Credite bugetare aprobate 

    8061 Credite deschise de repartizat 

    8062 Credite deschise pentru cheltuieli proprii 

    8063* Fonduri de primit de la bugetul de stat 

    8064* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - SAPARD- 

    8065* Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana - PHARE - 

    8066 Angajamente bugetare 

    8067 Angajamente legale 

    8068* Angajamente legale -SAPARD 

    8069* Angajamente de plata 

  89   BILANŢ 

    891 Bilanţ de închidere 

    892 Bilanţ de deschidere 

 
(la data 01-ian-2014 capitolul VI modificat de anexa 1^1 din Ordinul 2021/2013 ) 

CLASA GRUPA 
CONT SINTETIC 
gr. I, gr. II şi gr. III 

DENUMIRE CONT NOU 

1     CONTURI DE CAPITALURI 

  10   CAPITAL, REZERVE, FONDURI 

    100 Fondul activelor fixe necorporale 

    100 00 Fondul activelor fixe necorporale 

    100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale 

    101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
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    101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 

    101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 

    102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 

    102 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 

    102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 

    103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 

    103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 

    103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 

    104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

    104 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

    104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

    105 Rezerve din reevaluare 

    105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 

    105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 

    105 02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor 

    105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcţiilor 

    105 03 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

    105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

    105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 

    105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 

    106 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 

    106 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 

    106 00 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 

  11   REZULTATUL REPORTAT 

    117 Rezultatul reportat 

    117 00 Rezultatul reportat 

    117 00 00 Rezultatul reportat 

  12   REZULTATUL PATRIMONIAL 

    121 Rezultatul patrimonial 

    121 00 Rezultatul patrimonial 

    121 00 00 Rezultatul patrimonial 

  13   FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 

    132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 

    133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 

    133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 

    139 Alte fonduri 

    139 01 Fond de dezvoltare a spitalului 

    139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului 

  15   PROVIZIOANE 

    151 Provizioane 

    151 01 Provizioane sub 1 an 

    151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte sub 1 an 

    151 01 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor sub 1 an 

    151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate în instanţă sub 1 an 

    151 01 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate sub 1 an 

    151 01 08 Alte provizioane sub 1 an 

    151 02 Provizioane peste 1 an 

    151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte peste 1 an 

    151 02 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor peste 1 an 

    151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate în instanţă peste 1 an 

    151 02 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente împrumuturilor garantate peste 1 an 

    151 02 08 Alte provizioane peste 1 an 

  16   ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 

- pe termen mediu şi lung - 

    161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 

    161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent 

    161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent 
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    161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare 

    161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare 

    162 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 

    162 01 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent 

    162 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 

rambursare în exerciţiul curent 

    162 02 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 

rambursare în exerciţiile viitoare 

    162 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare 

    163 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale 

    163 01 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent 

    163 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 

rambursare în exerciţiul curent 

    163 02 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 

rambursare în exerciţiile viitoare 

    163 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare 

    164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

    164 01 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

    164 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

    164 02 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

    164 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

    165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    165 01 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

    165 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

    165 02 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

    165 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

    166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare 

    166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 

exerciţiului curent) 

    166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent 

general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) 

    166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei 
statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) 

    166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din contul curent 

general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) 

    166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 

exerciţiului curent) 

    166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 

exerciţiilor viitoare) 

    166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent 
general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

    166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei 

statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

    166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din contul curent 

general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

    166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 

exerciţiilor viitoare) 

    167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 

    167 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

    167 01 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziţia 

Guvernului (cu termen de rambursare în exerciţiul curent) 

    167 01 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu 

termen de rambursare în exerciţiul curent) 

    167 01 03 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare în 
exerciţiul curent) 

    167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 

(cu termen de rambursare în exerciţiul curent) 

    167 01 09 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare în exerciţiul curent) 

    167 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

    167 02 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) 

    167 02 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu 

termen de rambursare în exerciţiile viitoare) 



    167 02 03 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare) 

    167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 

(cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) 

    167 02 09 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) 

    168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 

    168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 

    168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 

    168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale 

    168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat 

    168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat 

    168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat 

    168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat 

    168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 

    168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la 
dispoziţia Guvernului 

    168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei 

statului 

    168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din privatizare 

    168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea creditelor comerciale în 
împrumuturi 

    168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - altele 

    169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 

    169 01 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 

curent) 

    169 01 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 
curent) 

    169 02 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor 

viitoare) 

    169 02 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor 

viitoare) 

2     CONTURI DE ACTIVE FIXE 

  20   ACTIVE FIXE NECORPORALE 

    203 Cheltuieli de dezvoltare 

    203 00 Cheltuieli de dezvoltare 

    203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare 

    205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

    205 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

    205 00 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

    206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 

    206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 

    206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 

    208 Alte active fixe necorporale 

    208 01 Programe informatice 

    208 01 00 Programe informatice 

    208 02 Alte active fixe necorporale 

    208 02 00 Alte active fixe necorporale 

  21   ACTIVE FIXE CORPORALE 

    211 Terenuri şi amenajări la terenuri 

    211 01 Terenuri 

    211 01 00 Terenuri 

    211 02 Amenajări la terenuri 

    211 02 00 Amenajări la terenuri 

    212 Construcţii 

    212 00 Construcţii 

    212 00 00 Construcţii 

    213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 

    213 01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 

    213 01 00 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 

    213 02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 



    213 02 00 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 

    213 03 Mijloace de transport 

    213 03 00 Mijloace de transport 

    213 04 Animale şi plantaţii 

    213 04 00 Animale şi plantaţii 

    214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 

corporale 

    214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 

corporale 

    214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe 
corporale 

    215 Alte active ale statului 

    215 00 Alte active ale statului 

    215 00 00 Alte active ale statului 

  23   ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE 

    231 Active fixe corporale în curs de execuţie 

    231 00 Active fixe corporale în curs de execuţie 

    231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuţie 

    232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

    232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

    232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

    233 Active fixe necorporale în curs de execuţie 

    233 00 Active fixe necorporale în curs de execuţie 

    233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuţie 

    234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 

    234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 

    234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 

  26   ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) 

    260 Titluri de participare 

    260 01 Titluri de participare cotate 

    260 01 00 Titluri de participare cotate 

    260 02 Titluri de participare necotate 

    260 02 00 Titluri de participare necotate 

    260 03 Alte participaţii 

    260 03 00 Alte participaţii 

    265 Alte titluri imobilizate 

    265 00 Alte titluri imobilizate 

    265 00 00 Alte titluri imobilizate 

    267 Creanţe imobilizate 

    267 01 Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) 

    267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului 

(pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) 

    267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

(pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) 

    267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmează a fi 
încasate în cursul exerciţiului curent) 

    267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul 

exerciţiului curent) 

    267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului 

curent) - altele 

    267 01 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) 

    267 02 Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

    267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului 

(pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

    267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

(pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

    267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru sumele ce urmează a fi 
încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

    267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul 

exerciţiilor viitoare) 

    267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor 

viitoare) - altele 

    267 02 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

    267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung 

    267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de dezvoltare la dispoziţia 

Guvernului 



    267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent general al trezoreriei 
statului 

    267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din privatizare 

    267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget 

    267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele 

    267 06 09 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 

    269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare 

    269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente 

    269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente 

    269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 

    269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 

  28   AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE 

    280 Amortizări privind activele fixe necorporale 

    280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 

    280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 

    280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 

    280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 

    280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale 

    280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale 

    281 Amortizări privind activele fixe corporale 

    281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri 

    281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri 

    281 02 Amortizarea construcţiilor 

    281 02 00 Amortizarea construcţiilor 

    281 03 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    281 03 00 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale 

    281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi a altor active fixe corporale 

  29   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE 

    290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale 

    290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 

    290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 

    290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi 

activelor similare 

    290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi 

activelor similare 

    290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale 

    290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale 

    291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale 

    291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 

    291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 

    291 02 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 

    291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 

    291 03 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

    291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

    291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

    293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie 

    293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie 

    293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie 

    293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie 

    293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie 

    296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 

    296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 

    296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor cotate 

    296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor necotate 

    296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participaţii 

    296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare 

    296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare 

3     CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 

  30   STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE 



    301 Materii prime 

    301 00 Materii prime 

    301 00 00 Materii prime 

    302 Materiale consumabile 

    302 01 Materiale auxiliare 

    302 01 00 Materiale auxiliare 

    302 02 Combustibili 

    302 02 00 Combustibili 

    302 03 Materiale pentru ambalat 

    302 03 00 Materiale pentru ambalat 

    302 04 Piese de schimb 

    302 04 00 Piese de schimb 

    302 05 Seminţe şi materiale de plantat 

    302 05 00 Seminţe şi materiale de plantat 

    302 06 Furaje 

    302 06 00 Furaje 

    302 07 Hrană 

    302 07 00 Hrană 

    302 08 Alte materiale consumabile 

    302 08 00 Alte materiale consumabile 

    302 09 Medicamente şi materiale sanitare 

    302 09 00 Medicamente şi materiale sanitare 

    303 Materiale de natura obiectelor de inventar 

    303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 

    303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 

    303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă 

    303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă 

    304 Materiale rezervă de stat şi de mobilizare 

    304 01 Materiale rezervă de stat 

    304 01 00 Materiale rezervă de stat 

    304 02 Materiale rezervă de mobilizare 

    304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare 

    305 Ambalaje rezervă de stat şi de mobilizare 

    305 01 Ambalaje rezervă de stat 

    305 01 00 Ambalaje rezervă de stat 

    305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare 

    305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare 

    307 Materiale date în prelucrare în instituţie 

    307 00 Materiale date în prelucrare în instituţie 

    307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituţie 

    309 Alte stocuri 

    309 00 Alte stocuri 

    309 00 00 Alte stocuri 

  33   PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE 

    331 Produse în curs de execuţie 

    331 00 Produse în curs de execuţie 

    331 00 00 Produse în curs de execuţie 

    332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 

    332 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 

    332 00 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 

  34   PRODUSE 

    341 Semifabricate 

    341 00 Semifabricate 

    341 00 00 Semifabricate 

    345 Produse finite 

    345 00 Produse finite 

    345 00 00 Produse finite 

    346 Produse reziduale 

    346 00 Produse reziduale 

    346 00 00 Produse reziduale 

    347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 

    347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 

    347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 

    348 Diferenţe de preţ la produse 



    348 00 Diferenţe de preţ la produse 

    348 00 00 Diferenţe de preţ la produse 

    349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

    349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

    349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

  35   STOCURI AFLATE LA TERŢI 

    351 Materii şi materiale aflate la terţi 

    351 01 Materii şi materiale aflate la terţi 

    351 01 00 Materii şi materiale aflate la terţi 

    351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi 

    351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi 

    354 Produse aflate la terţi 

    354 01 Semifabricate aflate la terţi 

    354 01 00 Semifabricate aflate la terţi 

    354 05 Produse finite aflate la terţi 

    354 05 00 Produse finite aflate la terţi 

    354 06 Produse reziduale aflate la terţi 

    354 06 00 Produse reziduale aflate la terţi 

    356 Animale aflate la terţi 

    356 00 Animale aflate la terţi 

    356 00 00 Animale aflate la terţi 

    357 Mărfuri aflate la terţi 

    357 00 Mărfuri aflate la terţi 

    357 00 00 Mărfuri aflate la terţi 

    358 Ambalaje aflate la terţi 

    358 00 Ambalaje aflate la terţi 

    358 00 00 Ambalaje aflate la terţi 

    359 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 

    359 00 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 

    359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 

  36   ANIMALE 

    361 Animale şi păsări 

    361 00 Animale şi păsări 

    361 00 00 Animale şi păsări 

  37   MĂRFURI 

    371 Mărfuri 

    371 00 Mărfuri 

    371 00 00 Mărfuri 

    378 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial) 

    378 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial) 

    378 00 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial) 

  38   AMBALAJE 

    381 Ambalaje 

    381 00 Ambalaje 

    381 00 00 Ambalaje 

  39   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 

    391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 

    391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 

    391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 

    392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 

    392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 

    392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 

    392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 

    392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 

    393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 

    393 00 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 

    393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 

    394 Ajustări pentru deprecierea produselor 

    394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 

    394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 

    394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 

    394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 

    394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 

    394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 



    395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 

    395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 

    395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 

    395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 

    395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 

    395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 

    395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 

    395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 

    395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 

    395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi 

    395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi 

    395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 

    395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 

    395 08 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 

    395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 

    396 Ajustări pentru deprecierea animalelor 

    396 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor 

    396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor 

    397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 

    397 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 

    397 00 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 

    398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 

    398 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 

    398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 

4     CONTURI DE TERŢI 

  40   FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 

    401 Furnizori 

    401 01 Furnizori sub 1 an 

    401 01 00 Furnizori sub 1 an 

    401 02 Furnizori peste 1 an 

    401 02 00 Furnizori peste 1 an 

    403 Efecte de plătit 

    403 01 Efecte de plătit sub 1 an 

    403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an 

    403 02 Efecte de plătit peste 1 an 

    403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an 

    404 Furnizori de active fixe 

    404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an 

    404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an 

    404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an 

    404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an 

    405 Efecte de plătit pentru active fixe 

    405 01 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an 

    405 01 00 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an 

    405 02 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an 

    405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an 

    408 Furnizori - facturi nesosite 

    408 00 Furnizori - facturi nesosite 

    408 00 00 Furnizori - facturi nesosite 

    409 Furnizori - debitori 

    409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii şi 
executări de lucrări 

    409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 

    409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări 

  41   CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 

    411 Clienţi 

    411 01 Clienţi cu termen sub 1 an 

    411 01 01 Clienţi cu termen sub 1 an 

    411 01 08 Clienţi incerţi sau în litigiu sub 1 an 

    411 02 Clienţi cu termen peste 1 an 

    411 02 01 Clienţi cu termen peste 1 an 

    411 02 08 Clienţi incerţi sau în litigiu peste 1 an 

    413 Efecte de primit de la clienţi 

    413 01 Efecte de primit de la clienţi sub 1 an 



    413 01 00 Efecte de primit de la clienţi sub 1 an 

    413 02 Efecte de primit de la clienţi peste 1 an 

    413 02 00 Efecte de primit de la clienţi peste 1 an 

    418 Clienţi - facturi de întocmit 

    418 00 Clienţi - facturi de întocmit 

    418 00 00 Clienţi - facturi de întocmit 

    419 Clienţi - creditori 

    419 00 Clienţi - creditori 

    419 00 00 Clienţi - creditori 

  42   PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 

    421 Personal - salarii datorate 

    421 00 Personal - salarii datorate 

    421 00 00 Personal - salarii datorate 

    422 Pensionari - pensii datorate 

    422 01 Pensionari civili - pensii datorate 

    422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate 

    422 02 Pensionari militari - pensii datorate 

    422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate 

    423 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate 

    423 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate 

    423 00 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate 

    424 Şomeri - indemnizaţii datorate 

    424 00 Şomeri - indemnizaţii datorate 

    424 00 00 Şomeri - indemnizaţii datorate 

    425 Avansuri acordate personalului 

    425 00 Avansuri acordate personalului 

    425 00 00 Avansuri acordate personalului 

    426 Drepturi de personal neridicate 

    426 00 Drepturi de personal neridicate 

    426 00 00 Drepturi de personal neridicate 

    427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor 

    427 01 Reţineri din salarii datorate terţilor 

    427 01 00 Reţineri din salarii datorate terţilor 

    427 02 Reţineri din pensii datorate terţilor 

    427 02 00 Reţineri din pensii datorate terţilor 

    427 03 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor 

    427 03 00 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor 

    428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 

    428 01 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul sub 1 an 

    428 01 01 Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an 

    428 01 02 Alte creanţe în legătură cu personalul sub 1 an 

    428 02 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul peste 1 an 

    428 02 01 Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an 

    428 02 02 Alte creanţe în legătură cu personalul peste 1 an 

    429 Bursieri şi doctoranzi 

    429 00 Bursieri şi doctoranzi 

    429 00 00 Bursieri şi doctoranzi 

  43   ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 

    431 Asigurări sociale 

    431 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    431 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    431 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 

    431 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 

    431 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    431 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    431 04 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    431 04 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    431 05 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

    431 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

    431 07 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 

    431 07 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 

    437 Asigurări pentru şomaj 

    437 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

    437 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 



    437 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 

    437 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 

    437 03 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

    437 03 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

    438 Alte datorii sociale 

    438 00 Alte datorii sociale 

    438 00 00 Alte datorii sociale 

  44   BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

ŞI CONTURI ASIMILATE 

    440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

    440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

    440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

    441 Sume încasate pentru bugetul capitalei 

    441 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei 

    441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei 

    442 Taxa pe valoarea adăugată 

    442 03 Taxa pe valoarea adăugată de plată 

    442 03 00 Taxa pe valoarea adăugată de plată 

    442 04 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat 

    442 04 00 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat 

    442 06 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă 

    442 06 00 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă 

    442 07 Taxa pe valoarea adăugată colectată 

    442 07 00 Taxa pe valoarea adăugată colectată 

    442 08 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă 

    442 08 00 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă 

    444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 

    444 00 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 

    444 00 00 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 

    446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

    446 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

    446 00 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

    448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul 

    448 01 Alte datorii lată de buget 

    448 01 00 Alte datorii faţă de buget 

    448 02 Alte creanţe privind bugetul 

    448 02 00 Alte creanţe privind bugetul 

  45   DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE 

(PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI) 

    450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene/altor donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 01 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA 

    450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA 

    450 02 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA 

    450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA 

    450 03 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 03 00 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

    450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE 

    450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 



    450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 06 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

    450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE 

    450 07 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerul Agriculturii - PHARE, SAPARD, 

ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA 
BUGET 

    451 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA 

    451 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA 

    451 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA 

    451 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA 

    451 03 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 03 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 04 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - deduceri procentuale definitive - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 04 09 Alte sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 05 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 05 00 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 06 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 06 01 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - prefinanţare - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 06 02 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 06 03 Sume avansate de Autorităţile de Certificare din vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor 

temporare de fonduri externe nerambursabile postaderare 

    451 06 05 Sume de justificat Autorităţii de Certificare - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 06 06 Sume de justificat Autorităţii de Certificare - deducere procentuală definitivă - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    451 06 09 Alte sume avansate de Autorităţile de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    452 Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - PHARE, 

SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 

LA BUGET 

    452 01 Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 

    452 01 00 Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 

    452 02 Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    452 02 00 Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    453 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    453 01 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    453 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    453 02 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    453 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE - 

    454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE - 

    454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE - 

    454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE - 

    454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
ŞI FONDURI DE LA BUGET 



    454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari - instituţii publice - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    454 04 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    454 04 01 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - FONDURI DE LA BUGET 

    454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

    454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget 

- instituţii publice finanţate din bugetul local 

    454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget 

- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii 

    454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget 
- ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

    454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget 

- instituţii publice finanţate integral din buget 

    454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din bugetul local FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget de stat, asigurări sociale de stat şi fonduri 

speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA 
BUGET 

    455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 

fonduri de la Comisia Europeană/alţi donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET) 

    455 01 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 

Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 

    455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 

Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 

    455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 

    455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 

Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 

    455 03 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la 

Comisia Europeană/alţi donatori) - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanţare 

    455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanţare 

    455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi 
donatori 

    455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la 

Comisia Europeană/alţi donatori, top-up) - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanţare 

    455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 

    455 04 03 Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi 

donatori 

    455 04 04 Sume de restituit bugetului - top-up 

    455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor 

efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alţi 

donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alţi donatori 

în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    456 Sume de primit şi de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - PHARE, 
SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 

LA BUGET 

    456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA ~ 

    456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA ~ 

    456 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - corecţii financiare 

definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA 

BUGET 



    456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    456 04 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autorităţile de Management/Agenţiile 
de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 01 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 

    457 01 00 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 

    457 02 Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 02 01 Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - prefinanţare - FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 02 02 Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi pentru plăţi intermediare - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 02 03 Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi din vărsăminte din privatizare în cazul 

indisponibilităţilor temporare de fonduri externe nerambursabile postaderare 

    457 02 05 Sume de justificat de Autorităţile de Management - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 02 06 Sume de justificat de Autorităţile de Management - deduceri procentuale definitive - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 02 09 Alte sume de justificat Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 03 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 03 01 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 03 02 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - deduceri procentuale definitive - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    458 Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    458 01 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la 

beneficiarii finali) 

    458 01 00 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la 
beneficiarii finali) 

    458 03 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    458 03 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    458 03 02 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

    458 04 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    458 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    458 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

    458 05 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    458 05 01 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    458 05 02 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

    459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 

    459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 

    459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 

  46   DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI AI BUGETELOR 

    461 Debitori 

    461 01 Debitori sub 1 an 

    461 01 01 Debitori sub 1 an - creanţe comerciale 

    461 01 02 Debitori sub 1 an - creanţe buget general consolidat 

    461 01 03 Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN 

    461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanţe 

    461 02 Debitori peste 1 an 

    461 02 01 Debitori peste 1 an - creanţe comerciale 

    461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanţe necurente 



    462 Creditori 

    462 01 Creditori sub 1 an 

    462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale 

    462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN 

    462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente 

    462 02 Creditori peste 1 an 

    462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale 

    462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente 

    463 Creanţe ale bugetului de stat 

    463 00 Creanţe ale bugetului de stat 

    463 00 00 Creanţe ale bugetului de stat 

    464 Creanţe ale bugetului local 

    464 00 Creanţe ale bugetului local 

    464 00 00 Creanţe ale bugetului local 

    465 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

    465 01 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi boli profesionale 

    465 01 00 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi boli profesionale 

    465 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

    465 02 00 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

    466 Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului 

    466 04 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    466 04 01 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj (Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale) 

    466 04 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    466 05 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    466 05 00 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    466 09 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului 

    466 09 00 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului 

    467 Creditori ai bugetelor 

    467 01 Creditori ai bugetului de stat 

    467 01 00 Creditori ai bugetului de stat 

    467 02 Creditori ai bugetului local 

    467 02 00 Creditori ai bugetului local 

    467 03 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 

    467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 

    467 04 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    467 05 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului 

    467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului 

    468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 

    468 01 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 

    468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 

    468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 

    468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului 

    468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

    468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului 

    468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare 

    468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

    468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului 

    468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt 

    469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt 

    469 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt 

    469 01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt - plasamente financiare efectuate din contul 

curent general al trezoreriei statului 

    469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul curent general al trezoreriei 
statului 

    469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri din privatizare 

    469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din Fondul special de dezvoltare aflat la 

dispoziţia Guvernului 

    469 01 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt 

  47   CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 

    471 Cheltuieli înregistrate în avans 

    471 00 Cheltuieli înregistrate în avans 



    471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans 

    472 Venituri înregistrate în avans 

    472 00 Venituri înregistrate în avans 

    472 00 00 Venituri înregistrate în avans 

    473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 

    473 01 Decontări din operaţii în curs de clarificare 

    473 01 03 Decontări din operaţii în curs de clarificare - datorii/creanţe din operaţiuni cu FEN 

    473 01 09 Decontări din operaţii în curs de clarificare - alte datorii/creanţe curente 

    474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    474 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    474 00 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    476 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    476 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

    476 00 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  48   DECONTĂRI 

    481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 

    481 01 Decontări privind operaţiuni financiare 

    481 01 01 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională 

    481 01 02 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de investiţii 

    481 01 03 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de finanţare 

    481 02 Decontări privind activele fixe 

    481 02 00 Decontări privind activele fixe 

    481 03 Decontări privind stocurile 

    481 03 00 Decontări privind stocurile 

    481 09 Alte decontări 

    481 09 00 Alte decontări 

    482 Decontări între instituţii subordonate 

    482 00 Decontări între instituţii subordonate 

    482 00 00 Decontări între instituţii subordonate 

    483 Decontări din operaţii în participaţie 

    483 00 Decontări din operaţii în participaţie 

    483 00 00 Decontări din operaţii în participaţie 

    489 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent 

    489 00 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent 

    489 00 00 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent 

  49   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR 

    491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi 

    491 01 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 an 

    491 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 an 

    491 02 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste 1 an 

    491 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste 1 an 

    496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori 

    496 01 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an 

    496 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an 

    496 02 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an 

    496 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an 

    497 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare 

    497 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare 

    497 00 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare 

5     CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT 

  50   INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 

    505 00 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 

    505 00 00 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 

    509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 

    509 00 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 

    509 00 00 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 

  51   CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT 

    510 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 



    510 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

    510 00 00 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

    511 Valori de încasat 

    511 01 Valori de încasat 

    511 01 01 Valori de încasat 

    511 01 02 Cecuri de încasat la instituţii de credit 

    512 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit 

    512 01 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei 

    512 01 01 Conturi la trezorerii în lei 

    512 01 02 Conturi la instituţii de credit în lei 

    512 04 Conturi în valută 

    512 04 02 Conturi la instituţii de credit în valută 

    512 05 Sume în curs de decontare 

    512 05 01 Sume în curs de decontare la trezorerii 

    512 05 02 Sume în curs de decontare la instituţii de credit 

    512 06 Disponibil în lei al trezoreriei centrale 

    512 06 00 Disponibil în lei al trezoreriei centrale 

    512 07 Disponibil în valută al trezoreriei centrale 

    512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei centrale 

    512 08 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică 

    512 08 00 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică 

    512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie 

    512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie 

    512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie 

    512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei 

    512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei 

    513 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

    513 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

    513 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie 

    513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la instituţii de credit 

    513 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 

    513 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la instituţii de credit 

    514 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    514 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    514 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie 

    514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la instituţii de credit 

    514 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    514 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la instituţii de credit 

    515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

    515 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

    515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie 

    515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 

    515 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 

    515 02 02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 

    515 03 Depozite bancare 

    515 03 01 Depozite bancare la trezorerie 

    515 03 02 Depozite bancare la instituţii de credit 

    516 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 

    516 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    516 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale la trezorerie 

    516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale la instituţii de credit 

    516 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

    516 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale la instituţii de credit 

    517 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale 

    517 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale 

    517 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale la trezorerie 

    517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale la instituţii de credit 



    517 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale 

    517 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale la instituţii de credit 

    518 Dobânzi 

    518 06 Dobânzi de plătit 

    518 06 01 Dobânzi de plătit - aferente disponibilului 

    518 06 03 Dobânzi de plătit - aferente depozitelor 

    518 06 04 Dobânzi de plătit - aferente titlurilor de natura datoriei 

    518 06 05 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul curent general al trezoreriei statului 

    518 06 06 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din venituri din privatizare 

    518 06 08 Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziţia 

Guvernului 

    518 06 09 Dobânzi de plătit - aferente altor împrumuturi 

    518 07 Dobânzi de încasat 

    518 07 01 Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie 

    518 07 02 Dobânzi de încasat - conturi la instituţii de credit 

    518 08 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din reclasificarea creditelor comerciale 

în împrumuturi 

    518 08 00 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din reclasificarea creditelor comerciale 

în împrumuturi 

    519 Împrumuturi pe termen scurt 

    519 01 Împrumuturi pe termen scurt 

    519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul special de dezvoltare la dispoziţia 

Guvernului 

    519 01 02 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din privatizare 

    519 01 03 Depozite atrase 

    519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi finanţate 

integral din venituri proprii 

    519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau activităţi 
finanţate integral din venituri proprii 

    519 01 06 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 

    519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa şi pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

    519 01 08 Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

    519 01 09 Titluri de stat 

    519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 

    519 01 80 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă 

    519 01 90 Alte împrumuturi pe termen scurt 

  52   DISPONIBIL AL BUGETELOR 

    520 Disponibil al bugetului de stat 

    520 01 Disponibil al bugetului de stat 

    520 01 00 Disponibil al bugetului de stat 

    520 02 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 

    520 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 

    521 Disponibil al bugetului local 

    521 01 Disponibil al bugetului local 

    521 01 00 Disponibil al bugetului local 

    521 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    521 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    521 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    521 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

    523 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

    523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

    524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 

    524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 

    524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 

    524 02 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent 

    524 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent 

    524 03 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi 

    524 03 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi 

    525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    525 01 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    525 01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

    525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 



    525 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    525 02 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale 

    525 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    525 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    525 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale 

    525 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat 

    525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat 

    526 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    526 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 

    527 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 

    527 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 

    527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 

    528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 

    528 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 

    528 00 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 

    529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete 

    529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat 

    529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie 

    529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la instituţii de credit 

    529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local 

    529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie 

    529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituţii de credit 

    529 03 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete 

    529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie 

    529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituţii de credit 

    529 04 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei 

    529 04 00 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei 

    529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor 

    529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie 

    529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituţii de credit 

  53   CASA ŞI ALTE VALORI 

    531 Casa 

    531 01 Casa în lei 

    531 01 01 Casa în lei 

    531 04 Casa în valută 

    531 04 02 Casa în valută 

    532 Alte valori 

    532 01 Timbre fiscale şi poştale 

    532 01 00 Timbre fiscale şi poştale 

    532 02 Bilete de tratament şi odihnă 

    532 02 00 Bilete de tratament şi odihnă 

    532 03 Tichete şi bilete de călătorie 

    532 03 00 Tichete şi bilete de călătorie 

    532 04 Bonuri valorice pentru carburanţi auto 

    532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanţi auto 

    532 05 Bilete cu valoare nominală 

    532 05 00 Bilete cu valoare nominală 

    532 06 Tichete de masă 

    532 06 00 Tichete de masă 

    532 08 Alte valori 

    532 08 00 Alte valori 

  54   ACREDITIVE 

    541 Acreditive 

    541 01 Acreditive în lei 

    541 01 02 Acreditive în lei la instituţii de credit 

    541 02 Acreditive în valută 

    541 02 02 Acreditive în valută la instituţii de credit 

    542 Avansuri de trezorerie 

    542 01 Avansuri de trezorerie în lei 

    542 01 00 Avansuri de trezorerie în lei 
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    542 02 Avansuri de trezorerie în valută 

    542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută 

  55   DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 

    550 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 

    550 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 

    550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la trezorerie 

    550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la instituţii de credit 

    551 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

    551 00 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

    551 00 00 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

    552 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit 

    552 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit 

    552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit 

    555 Disponibil al fondului de risc 

    555 01 Disponibil al fondului de risc în lei 

    555 01 01 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie 

    555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei la instituţii de credit 

    555 02 Disponibil al fondului de risc în valută 

    555 02 02 Disponibil al fondului de risc în valută la instituţii de credit 

    557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 

    557 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 

    557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului la trezorerie 

    557 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 

    557 02 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului la instituţii de 

credit 

    558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

    558 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

    558 01 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie 

    558 01 02 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 

    558 02 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget 

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

    558 02 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget 
aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la trezorerie 

    558 03 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

    558 03 02 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 

    559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare 
aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

    559 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare 

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

    559 01 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare 

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie 

    559 01 02 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare 
aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 

    559 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

    559 02 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la instituţii de 

credit 

  56   DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 

SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

    560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

    560 01 Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

    560 01 01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie 

    560 01 02 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii 
de credit 

    560 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    560 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    560 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    560 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    560 04 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

    560 04 01 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la trezorerie 

    560 04 02 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la instituţii de credit 



    561 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

    561 01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

    561 01 00 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

    561 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    561 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    561 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    561 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    562 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 

    562 01 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 

    562 01 00 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 

    562 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    562 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    562 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    562 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

  57   DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE 

    571 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    571 01 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    571 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    571 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    571 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    571 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    571 04 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    571 04 00 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 

    574 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    574 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    574 02 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 

    574 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    574 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    574 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

    574 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 

    575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 

    575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 

    575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 

    575 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    575 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

    575 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    575 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

    575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 

    575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 

  58   VIRAMENTE INTERNE 

    581 Viramente interne 

    581 01 Viramente interne 

    581 01 01 Viramente interne - activitatea operaţională 

    581 01 02 Viramente interne - activitatea de investiţii 

    581 01 03 Viramente interne - activitatea de finanţare 

    581 01 04 Viramente interne - alte activităţi 

  59   AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 

    595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 

    595 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 

    595 00 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 

6     CONTURI DE CHELTUIELI 

  60   CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 

    601 Cheltuieli cu materiile prime 

    601 00 Cheltuieli cu materiile prime 

    601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime 

    602 Cheltuieli cu materialele consumabile 

    602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare 



    602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare 

    602 02 Cheltuieli privind combustibilul 

    602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul 

    602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 

    602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 

    602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb 

    602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb 

    602 05 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 

    602 05 00 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 

    602 06 Cheltuieli privind furajele 

    602 06 00 Cheltuieli privind furajele 

    602 07 Cheltuieli privind hrana 

    602 07 00 Cheltuieli privind hrana 

    602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 

    602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 

    602 09 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare 

    602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare 

    603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 

    603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 

    603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 

    606 Cheltuieli privind animalele şi păsările 

    606 00 Cheltuieli privind animalele şi păsările 

    606 00 00 Cheltuieli privind animalele şi păsările 

    607 Cheltuieli privind mărfurile 

    607 00 Cheltuieli privind mărfurile 

    607 00 00 Cheltuieli privind mărfurile 

    608 Cheltuieli privind ambalajele 

    608 00 Cheltuieli privind ambalajele 

    608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele 

    609 Cheltuieli cu alte stocuri 

    609 00 Cheltuieli cu alte stocuri 

    609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri 

  61   CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI 

    610 Cheltuieli privind energia şi apa 

    610 00 Cheltuieli privind energia şi apa 

    610 00 00 Cheltuieli privind energia şi apa 

    611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 

    611 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 

    611 00 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 

    612 Cheltuieli cu chiriile 

    612 00 Cheltuieli cu chiriile 

    612 00 00 Cheltuieli cu chiriile 

    613 Cheltuieli cu primele de asigurare 

    613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare 

    613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare 

    614 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 

    614 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 

    614 00 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 

  62   CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 

    622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 

    622 00 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 

    622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 

    623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

    623 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

    623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

    624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 

    624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri 

    624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri 

    624 02 Cheltuieli cu transportul de personal 

    624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal 

    626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

    626 00 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

    626 00 00 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

    627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 



    627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 

    627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 

    628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 

    628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 

    628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 

    629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 

    629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - cheltuieli curente 

    629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - cheltuieli curente 

    629 02 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale 

    629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale 

  63   CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 

    635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

    635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

    635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

  64   CHELTUIELI CU PERSONALUL 

    641 Cheltuieli cu salariile personalului 

    641 00 Cheltuieli cu salariile personalului 

    641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului 

    642 Cheltuieli salariale în natură 

    642 00 Cheltuieli salariale în natură 

    642 00 00 Cheltuieli salariale în natură 

    645 Cheltuieli privind asigurările sociale 

    645 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    645 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    645 02 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

    645 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

    645 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    645 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    645 04 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

    645 04 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

    645 05 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 

    645 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 

    645 06 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

    645 06 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

    645 08 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 

    645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 

    646 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 

    646 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 

    646 00 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 

    647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 

    647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 

    647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 

  65   ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE 

    654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 

    654 00 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 

    654 00 00 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 

    658 Alte cheltuieli operaţionale 

    658 00 Alte cheltuieli operaţionale 

    658 00 00 Alte cheltuieli operaţionale 

  66   CHELTUIELI FINANCIARE 

    663 Pierderi din creanţe imobilizate 

    663 00 Pierderi din creanţe imobilizate 

    663 00 00 Pierderi din creanţe imobilizate 

    664 Cheltuieli din investiţii financiare cedate 

    664 00 Cheltuieli din investiţii financiare cedate 

    664 00 00 Cheltuieli din investiţii financiare cedate 

    665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

    665 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

    665 00 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

    666 Cheltuieli privind dobânzile 

    666 00 Cheltuieli privind dobânzile 

    666 00 00 Cheltuieli privind dobânzile 

    667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, 
ISPA - 



    667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, 
ISPA 

    667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, 

ISPA 

    668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, 

SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    668 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, 
SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    668 00 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, 

SAPARD, ISPA, - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

    669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - 

  67   ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET 

    670 Subvenţii 

    670 00 Subvenţii 

    670 00 00 Subvenţii 

    671 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 

    671 00 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 

    671 00 00 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 

    672 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 

    672 00 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 

    672 00 00 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 

    673 Transferuri interne 

    673 00 Transferuri interne 

    673 00 00 Transferuri interne 

    674 Transferuri în străinătate 

    674 00 Transferuri în străinătate 

    674 00 00 Transferuri în străinătate 

    675 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 

    675 00 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 

    675 00 00 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 

    676 Asigurări sociale 

    676 00 Asigurări sociale 

    676 00 00 Asigurări sociale 

    677 Ajutoare sociale 

    677 00 Ajutoare sociale 

    677 00 00 Ajutoare sociale 

    678 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la 
bugetul de stat 

    678 00 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la 

bugetul de stat 

    678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la 

bugetul de stat 

    679 Alte cheltuieli 

    679 00 Alte cheltuieli 

    679 00 00 Alte cheltuieli 

  68   CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU 

DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 

    681 Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 

    681 01 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe 

    681 01 00 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe 

    681 02 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele 

    681 02 00 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele 

    681 03 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe 

    681 03 00 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe 

    681 04 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 

    681 04 01 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri 

    681 04 02 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - creanţe 

    682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 

    682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile 

    682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare 

    682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele 

    682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 

    682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 

    686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare 



    686 03 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare 

    686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare 

    686 04 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 

    686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 

    686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 

    686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 

    689 Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare 

    689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat 

    689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat 

    689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 

    689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 

  69   CHELTUIELI EXTRAORDINARE 

    690 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 

    690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 

    690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 

    691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 

    691 00 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 

    691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 

7     CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI 

  70   VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

    709 Variaţia stocurilor 

    709 00 Variaţia stocurilor 

    709 00 00 Variaţia stocurilor 

  71   ALTE VENITURI OPERAŢIONALE 

    714 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 

    714 00 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 

    714 00 00 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 

    718 Alte venituri ale trezoreriei statului 

    718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 

    718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 

  72   VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE 

    721 Venituri din producţia de active fixe necorporale 

    721 00 Venituri din producţia de active fixe necorporale 

    721 00 00 Venituri din producţia de active fixe necorporale 

    722 Venituri din producţia de active fixe corporale 

    722 00 Venituri din producţia de active fixe corporale 

    722 00 00 Venituri din producţia de active fixe corporale 

  73   VENITURI FISCALE 

    730 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 

    730 01 Impozit pe profit 

    730 01 00 Impozit pe profit 

    730 02 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 

    730 02 00 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 

    731 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice 

    731 01 Impozit pe venit 

    731 01 00 Impozit pe venit 

    731 02 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 

    731 02 00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 

    732 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 

    732 01 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 

    732 01 00 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 

    733 Impozit pe salarii 

    733 00 Impozit pe salarii 

    733 00 00 Impozit pe salarii 

    734 Impozite şi taxe pe proprietate 

    734 00 Impozite şi taxe pe proprietate 

    734 00 00 Impozite şi taxe pe proprietate 

    735 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 

    735 01 Taxa pe valoarea adăugată 

    735 01 00 Taxa pe valoarea adăugată 

    735 02 Sume defalcate din TVA 

    735 02 00 Sume defalcate din TVA 

    735 03 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 

    735 03 00 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 



    735 04 Accize 

    735 04 00 Accize 

    735 05 Taxe pe servicii specifice 

    735 05 00 Taxe pe servicii specifice 

    735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 

    735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 

    736 Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale 

    736 01 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 

    736 01 00 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 

    739 Alte impozite şi taxe fiscale 

    739 00 Alte impozite şi taxe fiscale 

    739 00 00 Alte impozite şi taxe fiscale 

  74   VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 

    745 Contribuţiile angajatorilor 

    745 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    745 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

    745 02 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

    745 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

    745 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    745 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    745 04 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

    745 04 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

    745 05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 

    745 05 00 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 

    745 09 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori 

    745 09 00 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori 

    746 Contribuţiile asiguraţilor 

    746 01 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 

    746 01 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 

    746 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 

    746 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 

    746 03 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    746 03 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 

    746 09 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale 

    746 09 00 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale 

  75   VENITURI NEFISCALE 

    750 Venituri din proprietate 

    750 00 Venituri din proprietate 

    750 00 00 Venituri din proprietate 

    751 Venituri din vânzări de bunuri şi servicii 

    751 01 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 

    751 01 00 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 

    751 02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 

    751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 

    751 03 Amenzi, penalităţi şi confiscări 

    751 03 00 Amenzi, penalităţi şi confiscări 

    751 04 Diverse venituri 

    751 04 00 Diverse venituri 

    751 05 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 

    751 05 00 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 

  76   VENITURI FINANCIARE 

    763 Venituri din creanţe imobilizate 

    763 00 Venituri din creanţe imobilizate 

    763 00 00 Venituri din creanţe imobilizate 

    764 Venituri din investiţii financiare cedate 

    764 00 Venituri din investiţii financiare cedate 

    764 00 00 Venituri din investiţii financiare cedate 

    765 Venituri din diferenţe de curs valutar 

    765 00 Venituri din diferenţe de curs valutar 

    765 00 00 Venituri din diferenţe de curs valutar 

    766 Venituri din dobânzi 

    766 00 Venituri din dobânzi 

    766 00 00 Venituri din dobânzi 



    767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

    767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, 

SAPARD, ISPA - 

    767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, 

SAPARD, ISPA - 

    768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    768 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    768 00 00 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri 
bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 

    769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri 

bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 

    769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri 

bancare - PHARE, SAPARD, ISPA) 

  77   FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE 
SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 

    770 Finanţarea de la buget 

    770 00 Finanţarea de la buget 

    770 00 00 Finanţarea de la buget 

    771 Finanţarea în baza unor acte normative speciale 

    771 00 Finanţarea în baza unor acte normative speciale 

    771 00 00 Finanţarea în baza unor acte normative speciale 

    772 Venituri din subvenţii 

    772 01 Subvenţii de la bugetul de stat 

    772 01 00 Subvenţii de la bugetul de stat 

    772 02 Subvenţii de la alte bugete 

    772 02 00 Subvenţii de la alte bugete 

    773 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

    773 00 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

    773 00 00 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 

    774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare 

    774 01 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani 

    774 01 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani 

    774 02 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură 

    774 02 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură 

    775 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 

    775 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 

    775 00 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 

    776 Fonduri cu destinaţie specială 

    776 00 Fonduri cu destinaţie specială 

    776 00 00 Fonduri cu destinaţie specială 

    777 Veniturile fondului de risc 

    777 00 Veniturile fondului de risc 

    777 00 00 Veniturile fondului de risc 

    778 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

    778 00 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

    778 00 00 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

    779 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 

    779 00 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 

    779 00 00 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 

  78   VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE 

VALOARE 

    781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională 

    781 02 Venituri din provizioane 

    781 02 00 Venituri din provizioane 

    781 03 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe 

    781 03 00 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe 

    781 04 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 

    781 04 01 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri 

    781 04 02 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanţe 

    786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 

    786 03 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 



    786 03 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 

    786 04 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 

    786 04 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 

  79   VENITURI EXTRAORDINARE 

    791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 

    791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 

    791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 

8     CONTURI SPECIALE 

  80   CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 

    803 00 00 Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă 

    803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie 

    803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 

    803 30 00 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 

    803 40 00 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 

    803 50 00 Sume solicitate la restituire 

    803 60 00 Chirii şi alte datorii asimilate 

    803 80 00 Ambalaje de restituit 

    803 90 00 Alte valori în afara bilanţului 

    804 00 00 Pagube produse din cauze de forţă majoră şi fortuite 

    804 10 00 Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului internaţional 

    804 20 00 Abonamente la publicaţii care se urmăresc până la primire 

    804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară 

    804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv 

    804 60 00 Ipoteci imobiliare 

    804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului 

    804 80 00 Garanţie bancară pentru oferta depusă 

    804 90 00 Garanţie bancară pentru bună execuţie 

    805 00 00 Disponibil din garanţia constituită pentru bună execuţie 

    805 10 00 Garanţii constituite de concesionar 

    805 20 00 Garanţii depuse pentru sume contestate 

    805 30 00 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate 

    805 40 00 înlesniri la plata creanţelor bugetare 

    805 50 00 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită 

    805 60 00 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară 

    805 70 00 Garanţie bancară pentru avansul acordat (ISPA) 

    805 80 00 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului 

    805 90 00 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale 

    806 00 00 Credite bugetare aprobate 

    806 10 00 Credite deschise de repartizat 

    806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii 

    806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat 

    806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - SAPARD - 

    806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE - 

    806 60 00 Angajamente bugetare 

    806 70 00 Angajamente legale 

    806 80 00 Angajamente legale - SAPARD - 

    806 90 00 Angajamente de plată 

    807 00 00 Garanţii de returnare a avansului acordat 

    807 10 00 Credite de angajament aprobate 

    807 20 00 Credite de angajament angajate 

    807 30 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

    807 40 00 Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat 

    807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanţele publice locale 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

    807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare 

la buget 

    807 80 00 Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de certificare aferente proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare şi buget de stat 

    807 90 00 Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului European de 

pescuit 

    808 20 00 Datorii contingente 

  89 891 00 00 Bilanţ de deschidere 

    892 00 00 Bilanţ de închidere 

*) - clasa 4 "Conturi de terţi", grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate", contul 476 "Sume 

în curs de declarare Autorităţilor de certificare - Fonduri externe nerambursabile postaderare şi 
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fonduri de la buget" îşi modifică denumirea astfel: "Sume în curs de declarare/justificare a 

cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget". 
(la data 22-oct-2014 capitolul VI modificat de Art. II, punctul 1. din Ordinul 1400/2014 ) 

*) - Capitolul VI "Planul de conturi general pentru instituţii publice" se modifică şi se 

completează astfel: 
1) Clasa 1 "Conturi de capitaluri", grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri" se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

- La contul sintetic de gradul I: 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 
se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 

10200 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"; 
1020000 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului". 
- După contul sintetic de gradul I: 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

statului" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
10201 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"; 

1020101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"; 
1020102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice". 
- La contul sintetic de gradul I: 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale" se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
10400 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"; 

1040000 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-
teritoriale". 

- După contul sintetic de gradul I: 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
10401 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale"; 

1040101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-
teritoriale"; 

1040102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din 
administraţia locală". 
2) Clasa 5 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit", grupa 56 "Disponibil al instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii" se modifică şi se completează 
astfel: 

- La contul sintetic de gradul II: 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
se elimină următorul cont sintetic de gradul III: 
5620100 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii". 

- După contul sintetic de gradul II: 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri 
proprii" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul III: 

5620101 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent 
la trezorerie"; 
5620102 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent 

la instituţii de credit"; 
5620103 "Disponibil în valută al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil 

curent la instituţii de credit". 
3) Clasa 6 "Conturi de cheltuieli", grupa 65 "Alte cheltuieli operaţionale" se modifică şi se 
completează astfel: 

- La contul sintetic de gradul I: 658 "Alte cheltuieli operaţionale" se elimină următoarele conturi 
sintetice de gradul II şi III: 

65800 "Alte cheltuieli operaţionale"; 
6580000 "Alte cheltuieli operaţionale. 
- După contul sintetic de gradul I: 658 "Alte cheltuieli operaţionale" se introduc următoarele 

conturi sintetice de gradul II şi III: 
65801 "Alte cheltuieli operaţionale"; 

6580101 "Alte cheltuieli operaţionale - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice"; 
6580109 "Alte cheltuieli operaţionale - alte operaţiuni". 
4) Clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări", grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii 

bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială" se modifică şi se completează 
astfel: 

- La contul sintetic de gradul I: 779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" se elimină 
următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
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77900 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"; 

7790000 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit". 
- După contul sintetic de gradul I: 779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" se 
introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 

77901 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit"; 
7790101 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între 

instituţii publice"; 
7790109 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - alte operaţiuni". 

(la data 20-apr-2015 capitolul VI modificat de subpunctul I.. din anexa 5 din Ordinul 465/2015 ) 
*) Clasa 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE" se modifică şi se completează astfel: 
- la grupa 21 "ACTIVE FIXE CORPORALE" se elimină contul sintetic de gradul II 21200 
"Construcţii" şi contul sintetic de gradul III "2120000 «Construcţii»" şi se introduc următoarele 

conturi sintetice de gradul II şi III: 
21201 «Construcţii - infrastructură drumuri»; 

2120101 «Construcţii - drumuri publice»; 
2120102 «Construcţii - drumuri industriale şi agricole»; 
21202 «Construcţii - infrastructură pentru transport feroviar»; 

2120201 «Construcţii - infrastructură pentru transport feroviar»; 
21203 «Construcţii - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi 

rutiere; viaducte»; 
2120301 «Construcţii - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi 

rutiere; viaducte»; 
21204 «Construcţii - tunele»; 
2120401 «Construcţii - tunele»; 

21205 «Construcţii - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi 
autovehicule; construcţii aeroportuare»; 

2120501 «Construcţii - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi 
autovehicule; construcţii aeroportuare»; 
21206 «Construcţii - canale pentru navigaţie»; 

2120601 «Construcţii - canale pentru navigaţie»; 
21209 «Construcţii - alte active fixe încadrate în grupa construcţii»; 

2120901 «Construcţii - alte active fixe încadrate în grupa construcţii». 
(la data 26-ian-2016 capitolul VI modificat de subpunctul I.., alin. (1) din anexa 2 din Ordinul 82/2016 ) 

*) Clasa 4 "CONTURI DE TERŢI" se modifică şi se completează astfel: 

- la grupa 45 "DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE 
PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 
FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", după contul sintetic de gradul III 4550404 "Sume 

de restituit bugetului - top-up" se introduce contul sintetic de gradul III 4550409 "Alte sume 
de restituit bugetului (dobânzi acumulate etc.)". 

- la grupa 48 "DECONTĂRI" se elimină conturile sintetice de gradul II şi III: 48900 "Decontări 
privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" şi 4890000 "Decontări privind 
încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" şi se înlocuiesc cu următoarele conturi 

sintetice de gradul II şi III: 
48901 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri» 

4890101 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri» 
48902 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli» 
4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli» 

48903 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 
excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului» 

4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 
excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului». 

(la data 26-ian-2016 capitolul VI modificat de subpunctul I.., alin. (2) din anexa 2 din Ordinul 82/2016 ) 
*) Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT" se modifică şi se completează 
astfel: 
- la grupa 56 "DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 

INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII", la contul sintetic de gradul II: 56101 
"Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se elimină contul 

sintetic de gradul III 5610100 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii" şi se introduc următoarele conturi sintetice de gradul III: 
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5610101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - 

Disponibil curent la trezorerie»; 
5610102 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - 
Disponibil curent la instituţii de credit»; 

5610103 «Disponibil în valută al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - 
Disponibil curent la instituţii de credit». 

(la data 26-ian-2016 capitolul VI modificat de subpunctul I.., alin. (3) din anexa 2 din Ordinul 82/2016 ) 
*) - CAPITOLUL VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE" se modifică 
şi se completează astfel: 

** Clasa 4 "CONTURI DE TERŢI" se modifică şi se completează astfel: 
- la grupa 44 "BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE 
STAT ŞI CONTURI ASIMILATE" se elimină contul sintetic de gradul III 4420800 "Taxa pe 

valoarea adăugată neexigibilă" şi se înlocuieşte cu următoarele conturi sintetice de gradul III: 
- 4420801 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă vânzărilor cu plata în rate 

- 4420802 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă cumpărărilor cu plata în rate 
- 4420803 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - aferentă stocurilor de mărfuri". 
** Clasa 8 "CONTURI SPECIALE", grupa 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI" se completează 

astfel: 
După contul 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanţele 

publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare", se introduce contul 
8076 "Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale". 
(la data 19-apr-2016 capitolul VI modificat de subpunctul II.. din anexa 2 din Ordinul 529/2016 ) 

*) Clasa 1 "Conturi de capitaluri" se modifică şi completează după cum urmează: 
- la grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri": 

- după contul sintetic de gradul III 1020102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea 
privată a instituţiei publice" se introduce contul sintetic de gradul III 1020103 "Fondul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe"; 
- după contul sintetic de gradul III 1040102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea 

privată a instituţiei publice din administraţia locală" se introduce contul sintetic de gradul III 
1040103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

- reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, altele decât active fixe"; 

- la grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială": 
- se elimină următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III: 139 "Alte fonduri", 13901 "Fond 
de dezvoltare a spitalului" şi 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului". 

*) Clasa 4 "Conturi de terţi" se modifică şi se completează astfel: 
- la grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi 

asimilate", după contul sintetic de gradul I 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se 
elimină conturile sintetice: 44600 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" şi 4460000 "Alte 
impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" şi se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II 

şi III: 
"44601 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»; 

4460100 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»; 
44602 «Impozitul pe profit»; 
4460200 «Impozitul pe profit»." 

- la grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor", după contul 
4610103 "Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN" se introduce contul sintetic de 

gradul III 4610104 "Debitori sub 1 an - instituţii de credit, din tranzacţii cu carduri bancare 
- la grupa 48 "Decontări": 
- de la contul sintetic de gradul I 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile 

subordonate" se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 48102 "Decontări 
privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind 

stocurile" şi 4810300 "Decontări privind stocurile"; 
- se elimină următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III: 482 "Decontări între instituţii 
subordonate", 48200 "Decontări între instituţii subordonate" şi 4820000 "Decontări între 

instituţii subordonate". 
*) Clasa 6 "Conturi de cheltuieli" se modifică şi se completează astfel: 
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- la grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", după contul sintetic de 

gradul I 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se elimină conturile 
sintetice: 63500 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" şi 6350000 "Cheltuieli 
cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" şi se introduc următoarele conturi sintetice de 

gradul II şi III: 
"63501 «Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»; 

6350100 «Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»; 
63502 «Cheltuieli cu impozitul pe profit»; 
6350200 «Cheltuieli cu impozitul pe profit»" 

(la data 10-oct-2016 capitolul VI modificat de alin. (3) din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
*) La clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie", grupa 39 "Ajustări pentru 
deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie", după contul sintetic de gradul III 

3920200 "Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar" se 
introduce contul sintetic de gradul II 39203 "Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă 

de stat şi de mobilizare" şi contul sintetic de gradul III 3920300 "Ajustări pentru deprecierea 
materialelor rezervă de stat şi de mobilizare". 

(la data 09-mai-2017 capitolul VI completat de subpunctul I.. din anexa 2 din Ordinul 640/2017 ) 
*) La clasa 2 "Conturi de active fixe", la grupa 28 "Amortizări privind activele fixe": 
a)se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2810200 "Amortizarea construcţiilor" şi se 
introduc conturile contabile sintetice de gradul III, astfel: 

- 2810201 "Amortizarea construcţiilor - drumuri publice"; 
- 2810202 "Amortizarea construcţiilor - drumuri industriale şi agricole; 

- 2810203 "Amortizarea construcţiilor - infrastructură pentru transport feroviar"; 
- 2810204 "Amortizarea construcţiilor - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi 
feroviare şi viaducte; viaducte"; 

- 2810205 "Amortizarea construcţiilor - tunele"; 
- 2810206 "Amortizarea construcţiilor - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare 

pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare"; 
- 2810207 "Amortizarea construcţiilor - canale pentru navigaţie"; 
- 2810208 "Amortizarea construcţiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcţii". 

b)se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2810300 "Amortizarea instalaţiilor tehnice, 
mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor" şi se introduc următoarele conturi contabile 

sintetice de gradul III: 
- 2810301 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)"; 

- 2810302 "Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare"; 
- 2810303 "Amortizarea mijloacelor de transport"; 
- 2810304 "Amortizarea animalelor şi plantaţiilor". 

*) La clasa 2 "Conturi de active fixe", la grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea 
de valoare a activelor fixe": 

a)se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2910200 "Ajustări pentru deprecierea 
construcţiilor" şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III: 
- 2910201 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - drumuri publice"; 

- 2910202 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - drumuri industriale şi agricole; 
- 2910203 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - infrastructură pentru transport feroviar"; 

- 2910204 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte 
pentru transporturi feroviare şi viaducte; viaducte"; 
- 2910205 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - tunele"; 

- 2910206 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - piste pentru aeroporturi şi platforme de 
staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare"; 

- 2910207 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - canale pentru navigaţie"; 
- 2910208 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - alte active fixe încadrate în grupa 
construcţii". 

b)se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2910300 "Ajustări pentru deprecierea 
instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor" şi se introduc 

următoarele conturi contabile sintetice de gradul III: 
- 2910301 "Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii 
de lucru)"; 

- 2910302 "Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi 
reglare"; 
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- 2910303 "Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport"; 

- 2910304 "Ajustări pentru deprecierea animalelor şi plantaţiilor". 
*) La clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie", la grupa 39 "Ajustări pentru 
deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se elimină contul contabil sintetic de 

gradul II 39700 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" şi contul contabil sintetic de gradul III 
"3970000 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" şi se introduc conturile contabile sintetice de 

gradul II şi III, astfel: 
- 39701 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor"; 
- 3970100 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor"; 

- 39702 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului"; 

- 3970200 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului"; 

- 39703 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale"; 
- 3970300 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale". 
*) La clasa 4 "Conturi de terţi", la grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi 

asimilate", după contul sintetic de gradul III 4310500 "Contribuţiile angajatorilor pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II 
şi III: 

- 43106 "Contribuţia asiguratorie pentru muncă"; 
- 4310600 "Contribuţia asiguratorie pentru muncă". 

*) La grupa 48 "Decontări", după contul sintetic de gradul III 4830000 "Decontări din operaţii 
în participaţie" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III: 
- 484 "Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor 

operative ale Trezoreriei Statului"; 
- 48400 "Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor 

operative ale Trezoreriei Statului"; 
- 4840000 "Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul 
unităţilor operative ale Trezoreriei Statului". 

*) La clasa 5 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit", grupa 51 "Conturi la trezorerii şi 
instituţii de credit" se modifică următoarele: 

- Denumirea contului 5121000 "Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei" se 
modifică în 5121000 "Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei transformate 
în certificate de depozit". 

- După contul 5121000 "Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei transformate 
în certificate de depozit" se introduce contul 5121100 "Disponibil aferent titlurilor de stat 

destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului". 
*) La clasa 6 "Conturi de cheltuieli", grupa 64 "Cheltuieli cu personalul", după contul sintetic de 
gradul III 6450600 "Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor 

salariale" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
- 64507 "Cheltuieli cu contribuţia asiguratorie pentru muncă"; 

- 6450700 "Cheltuieli cu contribuţia asiguratorie pentru muncă". 
2*) La clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări", grupa 74 "Venituri din contribuţii de asigurări", 
după contul sintetic de gradul III 7450500 "Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane 

cu handicap neîncadrate" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
- 74507 "Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă"; 

- 7450700 "Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă". 
*) La clasa 8, grupa 80 "Conturi în afara bilanţului", se modifică denumirea contului 8030000 

"Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă" în contul 8030000 "Active fixe şi obiecte 
de inventar primite în folosinţă, precum şi concesiuni". 

(la data 31-ian-2018 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1176/2018 ) 
*) 1.La clasa 2 "Conturi de active fixe", grupa 28 "Amortizări privind activele fixe", se elimină 

contul contabil sintetic de gradul III 2800800 "Amortizarea altor active fixe necorporale" şi se 
introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III, astfel: 

- 2800801 "Amortizarea programelor informatice"; 
- 2800809 "Amortizarea altor active fixe necorporale". 
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2.La clasa 2 "Conturi de active fixe", grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de 

valoare a activelor fixe", se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2900800 "Ajustări 
pentru deprecierea altor active fixe necorporale" şi se introduc următoarele conturi contabile 
sintetice de gradul III: 

- 2900801 "Ajustări pentru deprecierea programelor informatice"; 
- 2900809 "Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale". 

3.La clasa 6 "Conturi de cheltuieli", grupa "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi", se 
elimină contul contabil sintetic de gradul II 62902 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 
- reparaţii capitale" şi contul contabil sintetic de gradul III 6290200 "Alte cheltuieli autorizate 

prin dispoziţii legale - reparaţii capitale". 
4.La clasa 8 "Conturi speciale", la grupa 89: 

a)se elimină conturile sintetice de gradul III 8910000 "Bilanţ de deschidere" şi 8920000 "Bilanţ 
de închidere"; 

b)se introduc următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III, după cum urmează: 
- 891 "Bilanţ de deschidere"; 
- 89101 "Bilanţ de deschidere (pentru solduri)"; 

- 8910100 "Bilanţ de deschidere (pentru solduri)"; 
- 89102 "Bilanţ de deschidere (pentru total sume)"; 

- 8910200 "Bilanţ de deschidere (pentru total sume)"; 
- 892 "Bilanţ de închidere"; 
- 89201 "Bilanţ de închidere (pentru solduri)"; 

- 8920100 "Bilanţ de închidere (pentru solduri)"; 
- 89202 "Bilanţ de închidere (pentru total sume)"; 

- 8920200 "Bilanţ de închidere (pentru total sume) 
(la data 07-ian-2019 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 3898/2018 ) 

*) La clasa 4 "Conturi de terţi", grupa 48 "Decontări", se modifică denumirea contului contabil 

sintetic de gradul II din 48109 "Alte decontări" în 48109 "Alte decontări privind încheierea 
execuţiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)" şi a contului contabil sintetic de gradul 
III 4810900 "Alte decontări" în 4810900 "Alte decontări privind încheierea execuţiei bugetare 

din anul curent (excedent/deficit)". 
(la data 26-mar-2019 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 3., subpunctul 3.1.. din Ordinul 1878/2019 ) 

*) La clasa 5 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit", grupa 51 " Conturi la trezorerii şi 

instituţii de credit", se abrogă contul contabil sintetic de gradul III 5120600 "Disponibil în lei al 
trezoreriei centrale" şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III: 

- 5120601 "Disponibil în lei al trezoreriei centrale la trezorerii"; 
- 5120602 "Disponibil în lei al trezoreriei centrale la instituţii de credit 

(la data 26-mar-2019 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 3., subpunctul 3.2.. din Ordinul 1878/2019 ) 
*) Se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul II şi III: 75000 "Venituri din 

proprietate" şi 7500000 "Venituri din proprietate". 
(la data 05-sep-2019 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 1., subpunctul 1.1.., litera A. din Ordinul 

2876/2019 ) 
*) Se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul II şi III: 
- 75001 "Venituri din proprietate - dividende"; 
- 7500100 "Venituri din proprietate - dividende"; 

- 75002 "Alte venituri din proprietate"; 
- 7500200 "Alte venituri din proprietate". 

(la data 05-sep-2019 capitolul VI completat de Art. I, punctul 1., subpunctul 1.1.., litera B. din Ordinul 
2876/2019 ) 
*) Se abrogă următoarele conturi contabile în afara bilanţului: 8030000 "Active fixe şi obiecte 
de inventar primite în folosinţă, precum şi concesiuni", 8064000 "Fonduri de primit de la 

Comunitatea Europeană - SAPARD", 8065000 "Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană 
- PHARE", 8068000 "Angajamente legale - SAPARD" şi 8069000 "Angajamente de plată". 

(la data 05-sep-2019 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 1., subpunctul 1.2.., litera A. din Ordinul 
2876/2019 ) 
*) Se introduc următoarele conturi contabile în afara bilanţului: 
- 8030001 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă"; 

- 8030002 "Active fixe primite în concesiune 
(la data 05-sep-2019 capitolul VI completat de Art. I, punctul 1., subpunctul 1.2.., litera B. din Ordinul 

2876/2019 ) 
*) La capitolul VI "Planul de conturi general pentru instituţiile publice": 
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1.1.La clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări" grupa 73 "Venituri fiscale": 

a)se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul III: 7300200 "Alte impozite pe 
venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" şi 7350600 "Taxe pe utilizarea 
bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi"; 

b)se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III: 7300201 "Alte impozite pe 
profit", 7300202 "Alte impozite pe venituri", 7300203 "Alte impozite pe câştiguri din capital", 

7350601 "Taxe pentru mediu" şi 7350602 "Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi". 
1.2.La clasa 8 "Conturi speciale" grupa 80 "Conturi în afara bilanţului", după contul 8087000 

"Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă 
Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane" se introduce contul 

contabil în afara bilanţului 8090000 "Prevederi venituri bugetare aprobate". 
(la data 07-nov-2019 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 3391/2019 ) 

*) La clasa 1 "Conturi de capitaluri" grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri": 

4.1.1.Se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul I, II şi III: 
- 10000 "Fondul activelor fixe necorporale" şi 1000000 "Fondul activelor fixe necorporale 
4.1.2.După contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" se introduc următoarele noi conturi 

contabile: 
a)10001 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al statului"; 

a1)1000101 "Fondul activelor fixe necorporabile care alcătuiesc domeniul public al statului"; 
b)10002 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului"; 

b1)1000201 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului"; 
b2)1000202 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei 
publice"; 

c)10003 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale"; 

c1)1000301 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale"; 
d)10004 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale"; 
d1)1000401 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale"; 
d2)1000402 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei 
publice din administraţia locală". 

4.2.La clasa 8 "Conturi speciale" grupa 80 "Conturi în afara bilanţului", după contul 8080000 
"Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă 

Fondurilor europene structurale şi de investiţii" se introduce un nou cont în afara bilanţului, 
contul 8081000 "Active contingente". 

(la data 12-ian-2021 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 27/2021 ) 
*) Se modifică funcţiunea conturilor contabile de cheltuieli şi de venituri din întreg cuprinsul 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, după cum 

urmează: 
7.1.La funcţiunea conturilor contabile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli": 

a)Se abrogă operaţiunile contabile de înregistrare a sumelor în creditul conturilor de cheltuieli; 
b)În creditul conturilor de cheltuieli se înregistrează numai operaţiunile contabile de închidere 
a conturilor de cheltuieli şi de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârşitul perioadei 

(trimestrului), în corespondenţă cu debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial". 
7.2.La funcţiunea conturilor contabile din clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări": 

a)Se abrogă operaţiunile contabile de înregistrare a sumelor în debitul conturilor de venituri; 
b)În debitul conturilor de venituri se înregistrează numai operaţiunile contabile de închidere a 
conturilor de venituri şi de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârşitul perioadei 

(trimestrului), în corespondenţă cu creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial". 
7.3.Prin excepţie de la prevederile punctului 7.2, contul contabil 709 "Variaţia stocurilor" din 

grupa 70 "Venituri din activităţi economice" şi contul contabil 770 "Finanţarea de la buget" din 
grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu 
destinaţie specială" nu îşi modifică funcţiunea. 

(la data 12-ian-2021 capitolul VI modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 27/2021 ) 

CAPITOLUL VII: INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR 
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SECŢIUNEA 1: CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI" 

Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital, rezerve, fonduri", 
11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul patrimonial", 13 "Fonduri cu destinaţie specială" 15 

"Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate". 
(1)Grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri" 
Grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri" cuprinde următoarele conturi: 100 "Fondul activelor fixe 

necorporale", 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului", 102 "Fondul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ", 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale", 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale", 105 "Rezerve din reevaluare", 106 
"Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)". 

1.Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta fondului activelor fixe necorporale care nu se supun 

amortizării, potrivit legii. 
Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează activele fixe necorporale intrate în patrimoniu, iar în debit, 

activele fixe necorporale ieşite din patrimoniu. 
Soldul creditor al contului reprezintă fondul activelor fixe necorporale, la un moment dat. 

Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" se creditează prin debitul contului: 
203 «Cheltuieli de dezvoltare» 
- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, 

potrivit legii. 
(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 

5.1.., litera A. din Ordinul 27/2021 ) 
206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" 
- cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive intrate în patrimoniu potrivit legii. 
208 «Alte active fixe necorporale» 

- cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, 
potrivit legii. 

(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 
5.1.., litera A. din Ordinul 27/2021 ) 
Contul 100 "Fondul activelor fixe necorporale" se debitează prin creditul contului: 
203 «Cheltuieli de dezvoltare» 

- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 

5.1.., litera B. din Ordinul 27/2021 ) 
206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive" 

- cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural-sportive ieşite din patrimoniu potrivit legii. 
208 «Alte active fixe necorporale» 

- cu valoarea altor active fixe necorporale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 

5.1.., litera B. din Ordinul 27/2021 ) 
2.Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi 
care nu se supun amortizării, potrivit legii. 

Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul public al statului, potrivit legii, 
iar în debit, bunurile ieşite din domeniul public al statului, potrivit legii. 

Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului, la un 
moment dat. 

Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se creditează prin 
debitul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului 
intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, 
potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
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- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun 
amortizării. 
215 "Alte active ale statului" 

- cu valoarea altor active ale statului înregistrate în evidenta, care nu se supun amortizării 
potrivit legii. 

Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se debitează prin 
creditul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului 
ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, 

potrivit legii. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
215 "Alte active ale statului" 

- cu valoarea altor active ale statului scăzute din evidenta. 
3.Contul 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 

potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
Contul 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" este un cont de pasiv. 

În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul privat al statului, potrivit legii, 
iar în debit, bunurile ieşite din domeniul privat al statului, potrivit legii. 
Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului, la un 

moment dat. 
Contul 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se creditează prin 

debitul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 
- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului 

intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
212 "Construcţii" 

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, 
potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 
alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun 

amortizării. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în 

patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. 

Contul 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se debitează prin 
creditul conturilor: 

211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 
- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului 

ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, 

potrivit legii; 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 
alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 



214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din 

patrimoniu potrivit legii. 
347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii în proprietatea privată statului, 
scăzute din evidenta. 
359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
valorificate în regim de consignaţie. 

4.Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ - 
teritoriale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 
administrativ - teritoriale şi care nu se supun amortizării, potrivit legii. 
Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în 
domeniul public al unităţilor administrativ - teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite 

din domeniul public al unităţilor administrativ - teritoriale, potrivit legii. 
Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 
administrativ - teritoriale, la un moment dat. 

Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ - 
teritoriale" se creditează prin debitul conturilor: 

211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 
- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, 

intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit 
legii, care nu se supun amortizării. 

Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ - 
teritoriale" se debitează prin creditul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, 
ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit 
legii. 
5.Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-

teritoriale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale şi care nu se supun amortizării, potrivit legii. 
Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - 

teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile intrate în 
domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite 
din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii. 

Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, la un moment dat. 

Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - 
teritoriale" se creditează prin debitul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 



- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, 

intrate în patrimoniu potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 
alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit 
legii, care nu se supun amortizării. 

214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţii administrativ-
teritoriale" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

Contul 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - 
teritoriale" se debitează prin creditul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 
administrativ - teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - 
teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit 
legii. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale, scăzute din evidenta. 
359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii, scăzute din evidenta. 
6.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale. 
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
creşterea de valoarea rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale, iar în debit, 

descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale. 
Soldul creditor al contului reprezintă valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe existente 

în instituţie. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

1051 "Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri"; 
1052 "Rezerve din reevaluarea construcţiilor"; 
1053 "Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor"; 
1054 "Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 

valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale". 
1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului. 
Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor: 



211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri. 
212 "Construcţii" 
- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 

animalelor şi plantaţiilor. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale. 

Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri. 
212 "Construcţii" 
- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 

transport, animalelor şi plantaţiilor. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale. 

(2)Grupa 11 "Rezultatul reportat" 
Grupa 11 "Rezultatul reportat" cuprinde contul 117 "Rezultatul reportat". 
1.Contul 117 "Rezultatul reportat" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta rezultatului reportat, care se preia la începutul 
exerciţiului din contul de rezultat patrimonial al exerciţiului anterior. Contul 117 "Rezultatul 

reportat" este un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează deficitul patrimonial 
realizat în exerciţiile bugetare precedente, iar în credit, excedentul patrimonial realizat în 
exerciţiile bugetare precedente. 

Soldul poate fi debitor şi exprima deficitul patrimonial al exerciţiilor bugetare precedente sau 
creditor şi exprima excedentul patrimonial al exerciţiilor bugetare precedente şi rezultatul 

reportat reprezentând surplusul din reevaluare. 
(la data 22-mai-2006 alin. (2), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 1 modificat de subpunctul III.., punctul 1. din 

anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
Contabilitatea analitică se ţine pe surse de finanţare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri 

proprii şi subvenţii). 
Contul 117 "Rezultatul reportat" se creditează prin debitul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" 
- cu excedentul patrimonial realizat în exerciţiul curent transferat asupra rezultatului reportat 

la începutul exerciţiului următor. 
133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 

- cu sumele transferate în contul de rezultat al bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, reprezentând utilizarea fondului de rezerva, conform prevederilor legale. 
Contul 117 "Rezultatul reportat" se debitează prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul 

patrimonial" 
- cu deficitul patrimonial înregistrat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat 

la începutul exerciţiului următor. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu preţul de înregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în magazie sau 

folosinţa la 31 decembrie 2005, la scoaterea din folosinţa. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 
reprezentând creanţe ale bugetului de stat, daca veniturile provin din anii precedenţi. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 
reprezentând creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anii precedenţi. 
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465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 
reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat, daca veniturile provin din anii 
precedenţi. 

4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 

reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, daca veniturile provin din anii 
precedenţi. 
4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 
reprezentând creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, daca 

veniturile provin din anii precedenţi. 
(3)Grupa 12 "Rezultatul patrimonial" 

Grupa 12 "Rezultatul patrimonial" cuprinde contul 121 "Rezultatul patrimonial". 
1.Contul 121 "Rezultatul patrimonial" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta rezultatului patrimonial. Contul 121 "Rezultatul 

patrimonial" este un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate 
de instituţie după natura sau destinaţia lor, iar în credit, veniturile realizate de instituţie, după 

natura şi sursa lor. 
Soldul debitor exprima deficitul patrimonial, iar soldul creditor exprima excedentul patrimonial. 
Contabilitatea analitică se ţine pe surse de finanţare (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri 

proprii şi subvenţii). 
Contul 121 "Rezultatului patrimonial" se debitează prin creditul conturilor: 117 "Rezultatul 
reportat" 

- cu excedentul patrimonial realizat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat 
la începutul exerciţiului următor. 

131 "Fondul de rulment" 
- la sfârşitul anului, cu sumele repartizate potrivit legii din excedentul anual curent al bugetului 
local, pentru constituirea fondului de rulment. 

520 "Disponibil al bugetului de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat. 

5211 "Disponibil al bugetului local" 
- la sfârşitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de instituţiile publice finanţate din 
bugetul local; 

- la sfârşitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de instituţiile publice finanţate din 
bugetul local (in roşu). 

601 "Cheltuieli cu materiile prime" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

607 "Cheltuieli privind mărfurile" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

608 "Cheltuieli privind ambalajele" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
609 "Cheltuieli cu alte stocuri" 



- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
612 "Cheltuieli cu chiriile" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
627 "Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 

la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilitate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
642 "Cheltuieli salariale în natura " 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" 

la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale" la sfârşitul 
perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului 
patrimonial. 647 "Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 



658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
663 "Pierderi din creanţe imobilizate" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
666 "Cheltuieli privind dobânzile" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
667* "Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar-PHARE, 

SAPARD, ISPA" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
668* "Dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat programului" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
669* "Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA " 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
670 "Subvenţii" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

672 "Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
673 "Transferuri interne" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
674 "Transferurile în străinătate" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
676 "Asigurări sociale" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

677 "Ajutoare sociale" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

679 "Alte cheltuieli" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de 
valoare" 



- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

709 "Variaţia stocurilor" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se creditează prin debitul conturilor: 117 "Rezultatul 
reportat" 

- cu deficitul patrimonial înregistrat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat 
la începutul exerciţiului următor. 

701 "Venituri din vânzarea produselor finite" 
la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
705 "Venituri din studii şi cercetări" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

706 "Venituri din chirii" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
708 "Venituri din activităţi diverse" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
709 "Variaţia stocurilor" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 



- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
733 "Impozit pe salarii" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

745 "Contribuţiile angajatorilor" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

746 "Contribuţiile asiguraţilor" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
750 "Venituri din proprietate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
763 "Venituri din creanţe imobilizate" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

764 "Venituri din investiţii financiare cedate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
766 "Venituri din dobânzi" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
767* "Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - 

PHARE, SAPARD, ISPA " 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
768* "Alte venituri financiare" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
769* "Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli 

neeligibile-costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA" 
la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 



770 "Finanţarea de la buget" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
771 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

772 "Venituri din subvenţii" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
776 "Fonduri cu destinaţie specială" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
(4)Grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială" 

Grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială" cuprinde conturile: 131 "Fondul de rulment ", 132 
"Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat", 133 "Fondul de rezervă constituit 
conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", 134 "Fondul de amortizare 

aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local", 135 "Fondul de risc ", 136 
"Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe ", 137 "Taxe speciale" 139 

"Alte fonduri". 
1. 
[textul din alin. (4), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 1 a fost abrogat la 10-oct-2016 

de alin. (4), punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 2373/2016] 
(5)Grupa 15 "Provizioane" 

Grupa 15 "Provizioane cuprinde contul 151 "Provizioane". 
1.Contul 151 "Provizioane" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, 
precum şi alte provizioane. 
Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

provizioanele constituite sau majorate, iar în debit, provizioanele diminuate sau anulate. 
Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite. Contul se detaliază pe 

următoarele conturi sintetice de gradul II: 
1511 "Provizioane pentru litigii"; 
1512 "Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor"; 
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1518 "Alte provizioane". 

Contul 151 "Provizioane" se creditează prin debitul contului: 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere": 
- cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor şi ajustărilor pentru 

depreciere. 
Contul 151 "Provizioane" se debitează prin creditul contului: 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor pentru 
depreciere. 

(6)Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" 
Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" cuprinde conturile: 161 "Împrumuturi din emisiunea 

de obligaţiuni", 162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale", 163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale", 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat", 165 "Împrumuturi 
interne şi externe garantate de stat", 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate", 168 "Dobânzi 
aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" şi 169 "Prime privind rambursarea 

obligaţiunilor". 
1.Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

Cu ajutorul acestui cont ministerele şi alte autorităţi publice centrale ţin evidenta 
împrumuturilor interne şi externe contractate de stat pe termen mediu şi lung, potrivit 
acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau instituţii de credit şi subîmprumutate 

beneficiarilor finali. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valuta, după caz, la 
cursul de schimb valutar de la data operaţiunii. 

Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" este un cont de pasiv. În 
creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile interne şi externe contractate de 
stat, iar în debit, împrumuturile interne şi externe contractate de stat rambursate potrivit 

scadentelor din acordurile de împrumut. 
Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne şi externe contractate de stat, 

nerambursate. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
1641 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul 

curent" 
1642 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile 

viitoare" 
Contabilitatea analitică a contului se ţine pe împrumuturi interne şi externe, pe termen mediu 
şi lung pe fiecare contract de împrumut în parte. 

Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se creditează prin debitul 
conturilor: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 
interne şi externe contractate de stat, subîmprumutate beneficiarilor finali. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 
interne şi externe contractate de stat, subîmprumutate beneficiarilor finali. 

401 "Furnizori" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat achitate furnizorilor. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 

contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

- cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea 
tragerilor din împrumuturi interne şi externe contractate de stat. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de stat; 



Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se debitează prin creditul 

conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

contractate de stat. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de stat. 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

contractate de stat. 
2.Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

Cu ajutorul acestui cont ministerele, alte autorităţi publice centrale şi unităţile administrative-
teritoriale ţin evidenta împrumuturilor interne şi externe garantate de stat pe termen mediu şi 
lung, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau instituţii de credit. 

Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valuta, după caz, la cursul de schimb 
valutar de la data operaţiunii. 

Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează tragerile din împrumuturi interne şi externe garantate de stat, iar în 
debit, împrumuturile interne şi externe garantate de stat rambursate potrivit scadentelor din 

acordurile de împrumut. 
Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne şi externe garantate de stat, 

nerambursate. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
1651 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul 

curent"; 
1652 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile 

viitoare" 
Contabilitatea analitică a contului se ţine pe împrumuturi interne şi externe, pe termen mediu 
şi lung, pe fiecare contract de împrumut în parte. 

Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se creditează prin debitul 
conturilor: 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 
interne şi externe garantate de stat. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 

interne şi externe garantate de stat. 
401 "Furnizori" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 

garantate de stat, achitate furnizorilor. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 
garantate de stat, achitate furnizorilor de active fixe. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii. 

514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea 

tragerilor din împrumuturi interne şi externe garantate de stat. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de stat. 
Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se debitează prin creditul 

conturilor: 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 



- cu sumele reprezentând refinanţarea împrumuturilor interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat. 
512 "Conturi la bănci" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de stat. 

- cu diferenţele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
3.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 

Cu ajutorul acestui cont ministerele şi alte autorităţi publice centrale ţin evidenta altor 
împrumuturi şi datorii asimilate pe termen mediu şi lung. 
Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează sumele încasate ca alte împrumuturi şi datorii asimilate, iar în debit, sumele 
rambursate. 

Soldul creditor al contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
1671 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent"; 

1672 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare" 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate. 

Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se creditează prin debitul conturilor: 
212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor 

contractuale. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, achiziţionate în regim de leasing 
financiar, conform prevederilor contractuale. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate în regim de leasing financiar, conform 
prevederilor contractuale. 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de 
împrumut. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de 
împrumut. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
altor împrumuturi şi datorii asimilate în valută. 

Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se debitează prin creditul conturilor: 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu obligaţia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator. 
512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate. 



560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile la momentul rambursării altor împrumuturi şi datorii 

asimilate. 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor 

împrumuturi şi datorii asimilate. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor împrumuturi şi datorii 

asimilate. 
4.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din 
emisiunea de obligaţiuni, împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile 

administraţiei publice locale, împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, împrumuturilor interne şi externe contractate de stat, 
împrumuturilor interne şi externe garantate de stat, altor împrumuturi şi datorii asimilate. 

Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv. În 
creditul contului se înregistrează valoarea dobânzilor datorate, iar în debit, suma dobânzilor 

plătite. 
Soldul creditor reprezintă dobânzile datorate şi neplătite. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni"; 
1682 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile 

administraţiei publice locale"; 
1683 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale"; 

1684 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat"; 
1685 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat"; 1687 "Dobânzi 

aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate". Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de 
împrumuturi. 
Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se creditează prin debitul 

conturilor: 471 "Cheltuieli în avans" 
- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exerciţiilor viitoare pentru împrumuturi şi datorii 

asimilate. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

dobânzilor aferente împrumuturilor în valută. 
666 "Cheltuielile privind dobânzile" 

- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi şi datorii 
asimilate. 
Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se debitează prin creditul 

conturilor: 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu valoarea dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor primite. 
517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu valoarea dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor primite. 

5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu valoarea dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor primite. 

404 "Furnizori de active fixe " 
- cu valoarea dobânzilor datorate şi facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul 
leasingului financiar. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu valoarea dobânzilor plătite aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor primite. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 



- cu diferenţele de curs valutar favorabile la momentul plaţii dobânzilor. 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
datoriilor în valută reprezentând dobânzi. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 

SECŢIUNEA 2: CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE" 

Din clasa 2 "Conturi de active fixe" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Active fixe 
necorporale", 21 "Active fixe corporale", 23 "Active fixe în curs şi avansuri pentru active fixe", 

26 "Active financiare", 28 "Amortizări privind activele fixe" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea 
sau pierderea de valoare a activelor fixe". 
(1)Grupa 20 "Active fixe necorporale" 

Grupa 20 "Active fixe necorporale" cuprinde următoarele conturi: 203 "Cheltuieli de dezvoltare", 
205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare", 206 

"Înregistrări ale evenimentelor cultural - sportive" şi 208 "Alte active fixe necorporale". 
1.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor de dezvoltare înregistrate ca active fixe 

necorporale. 
Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la 
terţi, iar în credit se înregistrează cheltuielile de dezvoltare cedate, scăzute din evidenta. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente. 

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de lucrări sau obiective. 
Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debitează prin creditul conturilor: 

100 «Fondul activelor fixe necorporale» 
- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, 

potrivit legii. 
(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 

5.2.., alin. (1), litera A. din Ordinul 27/2021 ) 
233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, recepţionate. 
404 "Furnizori de active fixe" 
- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi. 

721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" 
- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit. 
Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se creditează prin debitul conturilor: 

100 «Fondul activelor fixe necorporale» 
- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 
5.2.., alin. (1), litera B. din Ordinul 27/2021 ) 
205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 
- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor 

comerciale, drepturilor şi activelor similare. 
280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" 

- cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenta. 658 "Alte cheltuieli 
operaţionale" 
- cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
- cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vândute sau scoase din folosinţa. 

2.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor 
comerciale, drepturilor şi activelor similare achiziţionate sau dobândite pe alte cai. 

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" este un 
cont de activ. În debitul contului se înregistrează concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile 

comerciale, drepturile şi activele similare achiziţionate, realizate pe cont propriu, precum şi cele 
primite cu titlu gratuit, sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea concesiunilor, 
brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare cedate, constatate 

lipsă la inventar, scăzute din evidenta. 
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Soldul debitor al contului exprima valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor 

comerciale, drepturilor şi activelor similare existente. 
Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, 
drepturi şi active similare. 

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se 
debitează prin creditul conturilor: 

203 "Cheltuieli de dezvoltare" 
- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor 
comerciale, drepturilor şi activelor similare. 

233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 

similare, recepţionate. 
404 "Furnizori de active fixe " 

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 
similare achiziţionate de la furnizorii de active fixe. 
721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" 

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 
similare realizate pe cont propriu. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 
similare primite cu titlu gratuit. 

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se 
creditează prin debitul conturilor: 

280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" 
- cu valoarea amortizării aferentă concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 
drepturilor şi activelor similare scăzute din evidenta. 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea neamortizata aferentă concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 

drepturilor şi altor active similare transferate cu titlu gratuit. 
691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
- cu valoarea neamortizata aferentă concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 

drepturilor şi activelor similare vândute sau scoase din folosinţa. 
3.Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural - sportive" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta evenimentelor cultural-sportive, cum sunt: 
reprezentaţiile teatrale, programele de radio sau televiziune, lucrările muzicale, evenimentele 
sportive, lucrările literare, artistice sau recreative, înregistrări efectuate pe pelicule, pe benzi 

magnetice sau alte suporturi, aflate în patrimoniul instituţiei potrivit legii, şi care nu se supun 
amortizării. 

Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural - sportive" este un cont de activ. În debitul 
contului se evidenţiază valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural - sportive intrate în 
patrimoniul instituţiei, potrivit legii, iar în credit valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural 

- sportive ieşite din patrimoniu. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural - sportive 

existente la un moment dat. 
Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural - sportive" se debitează prin creditul 
contului: 

100 "Fondul activelor fixe necorporale" 
- cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural - sportive intrate în patrimoniu potrivit legii. 

Contul 206 "Înregistrări ale evenimentelor cultural - sportive" se creditează prin debitul 
contului: 

100 "Fondul activelor fixe necorporale" 
- cu valoarea înregistrărilor evenimentelor cultural - sportive ieşite din patrimoniu potrivit legii. 
4.Contul 208 "Alte active fixe necorporale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta programelor informatice create de instituţie sau 
achiziţionate de la terţi, precum şi a altor active fixe necorporale. 

Contul 208 "Alte active fixe necorporale" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează valoarea altor active fixe necorporale achiziţionate, realizate pe cont propriu, 



precum şi cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea altor 

active fixe necorporale cedate, constatate lipsă la inventar, scăzute din evidenta. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor active fixe necorporale existente. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

2081 Programe informatice; 
2082 Alte active fixe necorporale. 

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de active fixe necorporale. Contul 208 "Alte active fixe 
necorporale" se debitează prin creditul conturilor: 
100 «Fondul activelor fixe necorporale» 

- cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, 
potrivit legii. 

(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 4. din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 
5.2.., alin. (2), litera A. din Ordinul 27/2021 ) 
233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de execuţie, recepţionate. 

404 "Furnizori de active fixe " 
- cu valoarea altor active fixe necorporale achiziţionate. 

721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" 
- cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu. 
774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 

- cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniul instituţiei publice, plătite din 
fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit. 
Contul 208 "Alte active fixe necorporale" se creditează prin debitul conturilor: 

100 «Fondul activelor fixe necorporale» 
- cu valoarea altor active fixe necorporale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 4. din capitolul VII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 
5.2.., alin. (2), litera B. din Ordinul 27/2021 ) 
280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" 
- cu valoarea amortizării altor active fixe necorporale scăzute din evidenta. 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
- cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vândute sau scoase din folosinţa. 
(2)Grupa 21 "Active fixe corporale" 

Grupa 21 "Active fixe corporale" cuprinde următoarele conturi: 211 "Terenuri şi amenajări la 
terenuri", 212 "Construcţii", 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii", 

214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" şi 215 "Alte active ale statului". 
1.Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta terenurilor (agricole şi silvice, fără construcţii etc.) şi 
a amenajărilor la terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, 

lucrările de acces etc.) care alcătuiesc domeniul public şi privat al statului sau unităţilor 
administrativ-teritoriale, aflate în administrarea instituţiei, date cu chirie sau în folosinţa 
gratuita. 

Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri achiziţionate, primite cu titlu 

gratuit, valoarea la cost de producţie a amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu, care 
alcătuiesc domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, iar în 

credit valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri, scoase din evidenta din domeniul public 
sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri existente 

în domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

2111 Terenuri; 
2112 Amenajări la terenuri. 
Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări la 

terenuri, separat pentru cele din domeniul public de cele din domeniul privat. 
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Contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" se debitează prin creditul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" 
- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniu public al statului 
intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 
- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului 

intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 

administrativ - teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 
administrativ - teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

105 "Rezerve din reevaluare" 
- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri. 
231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 

- cu valoarea amenajărilor la terenuri în curs de execuţie, recepţionate, care se supun 
amortizării. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 
- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la amenajările la terenuri luate cu 
chirie şi restituite proprietarului. 

404 "Furnizori de active fixe " 
- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri achiziţionate. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri 
primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei 

superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în 
contabilitatea instituţiei subordonate). 

482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri 
primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în 

contabilitatea instituţiei care primeşte). 
- cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 
- cu valoarea amenajărilor la terenuri intrate în patrimoniul instituţiei publice plătite din fonduri 
externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri primite cu titlu gratuit. Contul 211 "Terenuri 

şi amenajări la terenuri" se creditează prin debitul conturilor: 
101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" 
- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului 

ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului 
ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" 

- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 
administrativ - teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ - teritoriale ieşite din patrimoniu potrivit legii. 
105 "Rezerve din reevaluare" 
- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor şi a amenajărilor la terenuri. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 
- cu valoarea amortizării amenajărilor la terenuri scăzute din evidenta. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 



- cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri 

transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei 
superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea de intrare a terenurilor şi valoarea rămasa neamortizata a amenajărilor la terenuri 
transferate intre instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în 

contabilitatea instituţiei care transfera). 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri transferate cu titlu gratuit; 

- cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri distruse de 
calamităţi. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
- cu valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri vândute sau scoase din folosinţa. 
2.Contul 212 "Construcţii" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta construcţiilor din domeniul public şi privat al statului 
sau unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea instituţiei, date cu chirie sau în 

folosinţa gratuita. 
Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea 
construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, iar în credit 

valoarea construcţiilor cedate sau scoase din evidenta. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente. Contabilitatea analitică se 

ţine pe fiecare construcţie din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, potrivit reglementarilor în vigoare. 
Contul 212 "Construcţii" se debitează prin creditul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, 

potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, 

potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" 

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ - teritoriale 
intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale 
intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

105 "Rezerve din reevaluare" 
- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor. 167 "Alte împrumuturi şi 
datorii asimilate" 

- cu valoarea construcţiilor achiziţionate în regim de leasing financiar, conform prevederilor 
contractuale. 

231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea construcţiilor în curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării. 
281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile luate cu chirie şi 
restituite proprietarului. 

404 "Furnizori de active fixe " 
- cu valoarea construcţiilor achiziţionate. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor primite de instituţia superioara de la 
instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile 

subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiei subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor primite de la instituţii subordonate aceluiaşi 
ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care primeşte). 
722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" 



- cu valoarea construcţiilor realizate din producţie proprie. 779 "Venituri din bunuri şi servicii 

primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit. 
Contul 212 "Construcţii" se creditează prin debitul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, 

potrivit legii. 
102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, 

potrivit legii. 
103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" 

- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 
ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea construcţiilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale 
ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

105 "Rezerve din reevaluare" 
- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea construcţiilor. 

281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 
- cu valoarea amortizării construcţiilor vândute scăzute din evidenta. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu valoarea neamortizata a construcţiilor transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea 
instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate). 

482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea rămasa neamortizata a construcţiilor transferate intre instituţii subordonate 
aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care transfera). 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea neamortizata a construcţiilor transferate cu titlu gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea neamortizata a construcţiilor distruse de calamităţi. 
691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 

- cu valoarea neamortizata a construcţiilor vândute sau scoase din folosinţa. 
3.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 
animalelor şi plantaţiilor. 
Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ. 

În debitul contului se înregistrează valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 
animalelor şi plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite cu titlu gratuit, 

sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 
transport, animalelor şi plantaţiilor cedate, constatate minus la inventar, scoase din evidenta. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 

animalelor şi plantaţiilor, existente. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

2131 "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)"; 
2132 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare"; 
2133 "Mijloace de transport"; 

2134 "Animale şi plantaţii" 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al 

statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor în vigoare. 
Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se debitează prin 

creditul conturilor: 
101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun 
amortizării. 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 



- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun 
amortizării. 
103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 
alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit 

legii, care nu se supun amortizării. 
104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit 
legii, care nu se supun amortizării. 

105 "Rezerve din reevaluare" 
- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 

animalelor şi plantaţiilor. 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport achiziţionate în regim de leasing 

financiar, conform prevederilor contractuale. 
231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, 
recepţionate, care se supun amortizării. 
281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice, mijloacele de 
transport, animale şi plantaţii luate cu chirie şi restituite proprietarului. 

404 "Furnizori de active fixe " 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 
achiziţionate. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu valoarea taxelor vamale aferente instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor 

achiziţionate din import. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor 

şi plantaţiilor primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea 
instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în 

contabilitatea instituţiei subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor 

şi plantaţiilor primite de la instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de 
credite (în contabilitatea instituţiei care primeşte). 

722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate 
din producţie proprie. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor intrate în 

patrimoniul instituţiei publice plătite din fonduri externe nerambursabile de către 
Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite cu 
titlu gratuit. 

Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se creditează prin 
debitul conturilor: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 
alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 
103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale" 



- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 

alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit 
legii. 
104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care 
alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit 

legii. 
105 "Rezerve din reevaluare" 
- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 

transport, animalelor şi plantaţiilor. 
281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 

- cu valoarea amortizării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 
scăzute din evidenta. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 
plantaţiilor transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau 

instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea rămasa neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor 
şi plantaţiilor transferate intre instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar 
de credite (în contabilitatea instituţiei care transfera). 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor transferate cu titlu gratuit. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor distruse de calamităţi. 
691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 

- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 
plantaţiilor vândute sau scoase din folosinţa. 
4.Contul 214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi alte active fixe corporale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale. 
Contul 214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi alte active fixe corporale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite 

cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar, iar în credit valoarea mobilierului, aparaturii 
birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe 
corporale cedate, constatate minus la inventar, scăzute din evidenta. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor 
de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale existente. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementarilor în vigoare. 
Contul 214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi alte active fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor: 102 "Fondul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului intrate în 

patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 
104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 
administrativ - teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării. 

105 "Rezerve din reevaluare" 
- cu creşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale. 



167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate în regim de leasing financiar, conform 
prevederilor contractuale. 

231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi a altor active fixe corporale în curs de execuţie, recepţionate, care se supun 
amortizării. 
281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi asupra mobilierului, aparaturii 
birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe 

corporale luate cu chirie şi restituite proprietarului. 
404 "Furnizori de active fixe " 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate. 
446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 

- cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 
protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale achiziţionate din import. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 
protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale primite de instituţia 

superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite 
de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiei subordonate). 

482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 
protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale primite de la instituţii 

subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei 
care primeşte). 

722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale realizate din producţie proprie. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi a altor active fixe corporale intrate în patrimoniul instituţiei publice, plătite din 
fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale primite cu titlu gratuit. 

Contul 214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi alte active fixe corporale" se creditează prin debitul conturilor: 
102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite din 

patrimoniu, potrivit legii. 
104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 

materiale şi a altor active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 
administrativ - teritoriale ieşite din patrimoniu, potrivit legii. 

105 "Rezerve din reevaluare" 
- cu descreşterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale. 
281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 
- cu valoarea amortizării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi a altor active fixe corporale scăzute din evidenta. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale transferate instituţiilor subordonate 



(în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiei 

subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea rămasa neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale transferate intre instituţii 
subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei 

care transfera). 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 

valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale distruse de calamităţi. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
- cu valoarea neamortizată a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi altor active fixe corporale vândute sau scoase din funcţiune. 

5.Contul 215 "Alte active ale statului" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta altor active ale statului (zăcăminte, resurse biologice 

necultivate, rezerve de apa) care fac parte din teritoriul naţional. 
Contul 215 "Alte active ale statului" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
valoarea altor active ale statului luate în evidenta, iar în creditul contului valoarea aceloraşi 

active scăzute din evidenta. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor active ale statului existente în evidenta. 

Contul 215 "Alte active ale statului" se debitează prin creditul contului: 101 "Fondul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al statului" 
- cu valoarea altor active ale statului înregistrate în evidenta, care nu se supun amortizării, 

potrivit legii. 
Contul 215 "Alte active ale statului" se creditează prin debitul contului: 

101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" 
- cu valoarea altor active ale statului scăzute din evidenta. 
(3)Grupa 23 "Active fixe în curs şi avansuri pentru active fixe" 

Grupa 23 "Active fixe în curs şi avansuri pentru active fixe" cuprinde următoarele conturi: 231 
"Active fixe corporale în curs de execuţie", 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 

233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe 
necorporale". 
1.Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta activelor fixe corporale în curs de execuţie, 
reprezentând cheltuieli pentru obiective de investiţii care nu au fost terminate şi recepţionate 

până la sfârşitul perioadei. 
Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" este un cont de activ. În debitul contului 
se înregistrează cheltuielile aferente investiţiilor neterminate la sfârşitul perioadei, iar în credit 

investiţiile terminate, recepţionate puse în funcţiune şi înregistrate ca active fixe corporale. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie, 

nerecepţionate (investiţii neterminate). 
Contabilitatea analitică se ţine pe obiective de investiţii, grupate pe surse de finanţare. 
Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor: 404 

"Furnizori de active fixe " 
- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie achiziţionate. 

5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" 
- cu sumele acordate instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locala, precum şi agenţilor 

economici, în vederea realizării de investiţii din competenta autorităţilor administraţiei publice 
locale şi pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivităţii. 
722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" 

- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie, realizate pe cont propriu. 
774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 

- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie intrate în patrimoniul instituţiei publice, 
plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 



- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie primite gratuit de către instituţia 

publica. 
Contul 231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea amenajărilor la terenuri în curs de execuţie, recepţionate, care se supun 
amortizării. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor în curs de execuţie, recepţionate, care se supun amortizării. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, 
recepţionate, care se supun amortizării. 

214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi altor active fixe corporale în curs de execuţie, recepţionate, care se supun 
amortizării. 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie transferate cu titlu gratuit. 

682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" 
- la recepţia finala a investiţiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun 
amortizării, potrivit legii. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie vândute sau scoase din folosinţa. 
2.Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe 
corporale. 

Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, iar 
în credit avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate. 

Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, 
nedecontate. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor de active fixe corporale. 
Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor: 
162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale " 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 
interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 

163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale " 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 
interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat " 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 

interne şi externe contractate de stat, subîmprumutate beneficiarilor finali. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 

interne şi externe garantate de stat. 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de împrumut. 
512 "Conturi la bănci" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi 

interne şi externe contractate de stat. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi 
interne şi externe garantate de stat. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 



- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri externe 

nerambursabile. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din 
împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 

517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din 

împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi pe termen scurt 
primite. 

5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 
- cu sumele avansate din disponibilităţile fondului de rulment furnizorilor şi antreprenorilor 
pentru realizarea de investiţii. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri cu 

destinaţie specială. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din alocaţii bugetare 

cu destinaţie specială. 
553 "Disponibil din taxe speciale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii. 
554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii. 556 "Disponibil 

din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" 
- cu avansurile acordate constructorilor potrivit legii, în vederea finalizării şi darii în folosinţa a 

locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie sau pentru construirea de noi locuinţe. 
- cu sumele împrumutate beneficiarilor de locuinţe, în condiţiile legii. 
558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponibilul din cofinanţarea 

de la buget. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii 

şi subvenţii. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanţarea bugetara. 

Contul 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se creditează prin debitul contului: 
404 "Furnizori de active fixe " 
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate. 

3.Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta activelor fixe necorporale în curs de execuţie. 

Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ. În debitul contului 
se înregistrează cheltuielile aferente investiţiilor neterminate la sfârşitul perioadei, iar în credit 

valoarea investiţiilor terminate şi înregistrate ca active fixe necorporale. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie. 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de active fixe necorporale în curs de execuţie grupate 

pe surde de finanţare. 
Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor: 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie achiziţionate. 721 "Venituri din 
producţia de active fixe necorporale" 



- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie, realizate pe cont propriu. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 
- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie intrate în patrimoniul instituţiilor 
publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de 

Implementare. 
Contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor: 

203 "Cheltuieli de dezvoltare" 
- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, recepţionate. 
205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 
similare, recepţionate. 

208 "Alte active fixe necorporale" 
- cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de execuţie, recepţionate. 658 "Alte cheltuieli 

operaţionale" 
- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie transferate cu titlu gratuit. 
682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" 

- la recepţia finala a investiţiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun 
amortizării, potrivit legii. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie distruse de calamităţi. 
691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 

- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie vândute sau scoase din folosinţa. 
4.Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe 
necorporale. 
Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, 
iar în credit valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate. 

Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, 
nedecontate. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale. 

Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se debitează prin creditul 
conturilor: 

162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale " 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 
interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 

163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale " 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 

interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 
164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat " 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 

interne şi externe contractate de stat, subîmprumutate beneficiarilor finali. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 
interne şi externe garantate de stat. 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de împrumut. 
512 "Conturi la bănci" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi 
interne şi externe contractate de stat. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul 
din împrumuturi interne şi externe garantate de stat. 

515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe 
nerambursabile. 



516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul 
din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 

517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul 
din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi pe termen scurt 
primite. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinaţie specială. 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocaţii bugetare cu destinaţie 
specială. 

558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinanţarea de la buget. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii şi subvenţii. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanţarea bugetara. 
Contul 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se creditează prin debitul 

contului: 
404 "Furnizori de active fixe " 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate. 

(4)Grupa 26 "Active financiare" 
Grupa 26 "Active financiare" cuprinde următoarele conturi: 260 "Titluri de participare", 265 

"Alte titluri imobilizate", 267 "Creanţe imobilizate" şi 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active 
financiare". 
1.Contul 260 "Titluri de participare" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta titlurilor de participare reprezentând acţiuni preluate 
de stat în contul creanţelor bugetare, precum şi titlurile de participare deţinute de instituţiile 

publice în capitalul social al unor societăţi comerciale sau în capitalul unor organisme financiare 
internaţionale. 
Contul 260 "Titluri de participare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

titlurile preluate în evidenta, iar în credit valoarea titlurilor de participare scăzute din evidenta. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor de participare deţinute. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
2601 "Titluri de participare cotate"; 
2602 "Titluri de participare necotate"; 

Contul 260 "Titluri de participare" se debitează prin creditul conturilor: 265 "Alte titluri 
imobilizate" 

- cu valoarea altor titluri imobilizate (obligaţiuni) nerăscumpărate la scadenta şi convertite în 
titluri de participare. 

269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" 
- cu sumele datorate pentru activele financiare achiziţionate (acţiuni subscrise şi nevărsate). 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat. 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 
466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale" 



- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetelor fondurilor 

speciale. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 

titlurilor de participare în valută. 
Contul 260 "Titluri de participare" se creditează prin debitul conturilor: 

520 "Disponibil al bugetului de stat" 
- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute; 
- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune. 

525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute; 

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune. 
571 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute; 
- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune. 
574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute; 
- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune. 

664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" 
- cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidenta. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
titlurilor de participare în valută. 

2.Contul 265 "Alte titluri imobilizate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta altor titluri imobilizate reprezentând obligaţiuni 
preluate de stat în contul creanţelor bugetare. 

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
alte titluri imobilizate preluate în evidenta, iar în credit valoarea altor titluri imobilizate scăzute 

din evidenta. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri imobilizate deţinute. 
Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se debitează prin creditul contului: 463 "Creanţe ale 

bugetului de stat" 
- cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat. 

Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se creditează prin debitul conturilor: 260 "Titluri de 
participare" 
- cu valoarea altor titluri imobilizate nerăscumpărate la scadenta şi convertite în titluri de 

participare. 
520 "Disponibil al bugetului de stat" 

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a altor titluri imobilizate vândute; 
- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a altor titluri imobilizate şi preţul de cesiune. 
664 "Cheltuieli din investiţiile financiare cedate" 

cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scăzute din evidenta. 
3.Contul 267 "Creanţe imobilizate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta împrumuturilor acordate pe termen mediu şi lung şi a 
altor creanţe imobilizate cum ar fi depozitele şi garanţiile plătite. 
Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

valoarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente creanţelor imobilizate, precum şi a 
garanţiilor depuse la furnizorii de utilităţi, iar în credit se înregistrează valoarea creanţelor 

imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite de furnizori. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi altor creanţe 

imobilizate. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
2675 "Împrumuturi acordate pe termen lung"; 

2676 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung"; 
2678 "Alte creanţe imobilizate"; 

2679 "Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate". 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de creanţe grupate pe instituţii. 
Contul 267 "Creanţe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor: 



512 "Conturi la bănci" 

- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung acordate precum şi a garanţiilor depuse 
la furnizori pentru utilităţi. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi; 
- cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, 
consolidarea şi extinderea de locuinţe. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung acordate precum şi a garanţiilor depuse 

la furnizori pentru utilităţi. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 

763 "Venituri din creanţe imobilizate" 
- cu veniturile din dobânzi aferente creanţelor imobilizate. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile, rezultate din reevaluarea 
creanţelor imobilizate. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 

Contul 267 "Creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 
- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung rambursate şi a dobânzilor aferente 

încasate, precum şi a garanţiilor restituite de furnizori. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung rambursate şi a dobânzilor aferente 
încasate, precum şi a garanţiilor restituite de furnizori. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori. 663 "Pierderi din creanţe imobilizate" 
- cu valoarea pierderilor din creanţe imobilizate. 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării creanţelor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
creanţelor în valută. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, care provin din anul 
curent; 

- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori, care provin din anul curent. 
4.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta vărsămintelor de efectuat pentru activele financiare 
dobândite. 
Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează vărsămintele de efectuat pentru activele financiare iar în debit 
vărsămintele efectuate. 

Soldul creditor al contului reprezintă vărsămintele de efectuat. 
Contabilitatea analitică se ţine pe unităţile emitente de active financiare. 

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" se creditează prin debitul 
următoarelor conturi: 260 "Titluri de participare" 
- cu sumele datorate pentru active financiare achiziţionate (acţiuni subscrise şi nevărsate). 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

vărsămintelor de efectuat pentru active financiare în valută. 
Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" se debitează prin creditul 
următoarelor conturi: 



560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate. 765 "Venituri din diferenţe de curs 
valutar" 
- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 

datoriilor în valută; 
- cu diferenţele de curs favorabile la momentul efectuării vărsămintelor pentru active financiare 

în valută. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate. 

(5)GRUPA 28 "Amortizări privind activele fixe" 
Grupa 28 "Amortizări privind activele fixe" cuprinde următoarele conturi: 

280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" şi 281 "Amortizări privind activele fixe 
corporale". 

1.Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta amortizării activelor fixe necorporale, potrivit legii. 
Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" este un cont de pasiv, rectificativ al 

valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. În creditul contului se înregistrează valoarea 
amortizării activelor fixe necorporale, iar în debit valoarea amortizării activelor fixe necorporale 

scăzute din evidenta. 
Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea activelor fixe necorporale existente. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare"; 
2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi 

activelor similare"; 
2808 "Amortizarea altor active fixe necorporale". 
Contabilitatea analitică a amortizării privind activele fixe necorporale se ţine pe aceleaşi 

elemente care constituie evidenta analitica a conturilor de active fixe necorporale. 
Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" se creditează prin debitul contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale. 
Contul 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" se debitează prin creditul conturilor: 

203 "Cheltuieli de dezvoltare" 
- cu valoarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare scăzute din evidenta. 205 "Concesiuni, 

brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 
- cu valoarea amortizării aferentă concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 
drepturilor şi activelor similare, scăzute din evidenta. 

208 "Alte active fixe necorporale" 
- cu valoarea amortizării altor active fixe necorporale, scăzute din evidenta. 

2.Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta amortizării activelor fixe corporale, potrivit legii. 
Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii 

de înregistrare a activelor fixe corporale. În creditul coptului se înregistrează valoarea 
amortizării activelor fixe corporale, iar în debit valoarea amortizării activelor fixe corporale 

vândute, cedate sau scăzute din evidenta. 
Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea activelor fixe corporale existente. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

2811 "Amortizarea amenajărilor la terenuri"; 
2812 "Amortizarea construcţiilor"; 

2813 "Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor"; 
2814 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi a altor active fixe corporale ". 
Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" se creditează prin debitul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la amenajările la terenuri luate cu 
chirie şi restituite proprietarului. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile luate cu chirie şi 
restituite proprietarului. 



213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice, mijloacele de 
transport, animale şi plantaţii luate cu chirie şi restituite proprietarului. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" 
- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi asupra mobilierului, aparaturii 

birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe 
corporale luate cu chirie şi restituite proprietarului. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care 
tine evidenta operaţiilor în participaţie conform contractelor. 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu valoarea amortizării activelor fixe corporale existente în patrimoniul instituţiei publice. 

Contul 281 "Amortizări privind activele fixe corporale" se debitează prin creditul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 
- cu valoarea amortizării amenajărilor la terenuri scăzute din evidenta. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea amortizării construcţiilor scăzute din evidenta. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea amortizării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 
scăzute din evidenta. 

214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu valoarea amortizării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi altor active fixe corporale scăzute din evidenta. 
(6)GRUPA 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe" 

Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe" cuprinde 
următoarele conturi: 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale", 291 "Ajustări 

pentru deprecierea activelor fixe corporale", 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în 
curs de execuţie" şi 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare". 
1.Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
necorporale, potrivit dispoziţiilor legale. 

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" este un cont de pasiv, 
rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. În creditul contului se 
înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, iar în debit 

sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
necorporale. 

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
necorporale existente la un moment dat. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

2904 "Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare"; 
2905 "Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 

drepturilor şi activelor similare"; 
2908 "Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale". 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii. 

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" se creditează prin debitul 
contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

activelor fixe necorporale. 
Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" se debitează prin creditul 
contului: 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 

necorporale. 
2.Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" 



Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, 

potrivit dispoziţiilor legale. 
Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" este un cont de pasiv, 
rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. În creditul contului se 

înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, iar în debit sumele 
reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. 

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
corporale existente la un moment dat. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

2911 "Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri"; 
2912 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor"; 

2913 "Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 
plantaţiilor"; 

2914 "Ajustări pentru mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi a altor active fixe corporale". 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii. 

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" se creditează prin debitul 
contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
activelor fixe corporale. 

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" se debitează prin creditul 
contului: 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
corporale. 

3.Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 

necorporale şi corporale în curs de execuţie, potrivit dispoziţiilor legale. 
Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" este un cont de pasiv, 
rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe în curs de execuţie. În creditul contului se 

înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie, iar în 
debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 

în curs de execuţie. 
Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
corporale în curs de execuţie existente la un moment dat. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
2931 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie"; 

2932 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie". 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de active fixe necorporale şi corporale în curs de 
execuţie supuse deprecierii. 

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" se creditează prin 
debitul contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
activelor fixe în curs de execuţie. 

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" se debitează prin 
creditul contului: 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 

în curs de execuţie. 
4.Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor 

financiare, potrivit dispoziţiilor legale. 
Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" este un cont de pasiv, 

rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare. În creditul contului se înregistrează 
valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, iar în debit sumele 



reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a activelor 

financiare. 
Soldul creditor al contului reprezintă ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare 
existente la un moment dat. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
2961 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor"; 

2962 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare". 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de active financiare supuse deprecierii. 
Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" se creditează prin 

debitul contului: 
686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de 

valoare" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare 

a activelor financiare. 
Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" se debitează prin 
creditul contului: 

786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a 

activelor financiare. 

SECŢIUNEA 3: CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI şi PRODUCŢIE în CURS DE 

EXECUŢIE" 

Din Clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie" fac parte următoarele grupe de 
conturi: 30 "Stocuri de materii şi materiale", 33 "Producţia în curs de execuţie", 34 "Produse", 

35 "Stocuri aflate la terţi", 36 "Animale", 37 "Mărfuri", 38 "Ambalaje", 39 "Ajustări pentru 
deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie". 

(1)Grupa 30 "Stocuri de materii şi materiale" 
Grupa 30 cuprinde următoarele conturi: 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile", 303 
"Materiale de natura obiectelor de inventar", 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare", 

305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare", 307 "Materiale date în prelucrare în instituţie", 
309 "Alte stocuri". 

1.Contul 301 "Materii prime" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materii prime potrivit 
metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta mişcării stocurilor. 

Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează materiile 
prime intrate în gestiune prin achiziţionare de la furnizori şi din alte surse, plusurile de inventar, 

iar în credit, materiile prime ieşite din gestiune, precum şi cele constatate lipsa. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc. 

Contabilitatea analitică se ţine distinct pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate 
pe magazii, (gestiuni), potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, în funcţie 
de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale instituţiei. 

Contul 301 "Materii prime" se debitează prin creditul conturilor: 307 "Materiale date în 
prelucrare în instituţie" 

- cu preţul de înregistrare al produselor rezultate în urma sacrificării animalelor şi pasărilor. 
341 "Semifabricate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute din producţia proprie şi 

consumate ca materii prime. 
345 "Produse finite" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi 
consumate ca materii prime. 
351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime intrate în gestiune aduse de la terţi. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizorii de la care 
nu s-au primit facturi. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 



- cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de instituţia superioara de la 
instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile 

subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la alte instituţii subordonate 
aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte). 
542 "Avansuri de trezorerie " 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate din avansuri de trezorerie. 
601 "Cheltuieli cu materiile prime" 

- cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar; 
- cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite; 

- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc 
stabilita pe baza inventarului (in situaţia aplicării inventarului intermitent). 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 

- cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit. 
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 

- cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe. 
Contul 301 "Materii prime" se creditează prin debitul conturilor: 
307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" 

- cu valoarea materiilor prime date în prelucrare în instituţie. 
351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise la terţi.371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime transferate instituţiilor subordonate (în 
contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor 

subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime transferate altor instituţii subordonate 

aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei care 
transmite). 

601 "Cheltuieli cu materiile prime " 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse în cheltuieli la momentul 
consumului, constatate lipsă la inventar, precum şi cele degradate; 

- la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc 
la sfârşitul perioadei anterioare, stabilita pe baza inventarului (in situaţia aplicării inventarului 

intermitent). 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

2.Contul 302 "Materiale consumabile" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materiale 
consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, 

seminţe şi materiale de plantat, alimente şi furaje, alte materiale consumabile, medicamente şi 
materiale sanitare). 

Rechizitele de birou, imprimatele, precum şi alte materiale consumabile pe care instituţia 
considera ca nu este cazul să le stocheze, pot fi incluse direct în cheltuieli pe bază de documente 

justificative, cu excepţia documentelor cu regim special, care se gestionează potrivit normelor 
elaborate în acest scop. 
Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

materialele consumabile intrate în magazie, pe locuri de depozitare, provenite din aprovizionări, 
plusuri de inventar şi din alte surse, iar în credit, materialele consumabile eliberate pentru 

consum sau alte destinaţii, precum şi cele constatate lipsă sau declasate. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor consumabile existente în stoc. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 



3021 "Materiale auxiliare"; 

3022 "Combustibili"; 
3023 "Materiale pentru ambalat"; 
3024 "Piese de schimb"; 

3025 "Seminţe şi materiale de plantat"; 
3026 "Furaje"; 

3027 "Hrana"; 
3028 "Alte materiale consumabile"; 
3029 "Medicamente şi materiale sanitare". 

Contabilitatea analitică a materialelor consumabile se ţine pe feluri sau categorii de materiale 
consumabile, grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodelor de evidenta a stocurilor 

prevăzute de lege, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale instituţiei. 
Contul 302 "Materiale consumabile" se debitează prin creditul conturilor: 

307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" 
- cu preţul de înregistrare al materialelor neconsumate în procesul de prelucrare şi restituite la 
magazie. 

341 "Semifabricate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute din producţia proprie şi 

consumate ca materiale. 
345 "Produse finite" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi 

consumate ca materiale. 
351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la 
terţi. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse 

de la terţi. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizorii de 

la care nu s-au primit facturi. 
446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 

- cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din 

funcţiune a activelor fixe achiziţionate din alocaţii bugetare, care urmează a se vira la buget. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de instituţia superioara 
de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de 
instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate). 

482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la alte instituţii 

subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte). 
532 "Alte valori" 
- cu valoarea carburanţilor procuraţi pe baza de bonuri valorice. 

542 "Avansuri de trezorerie " 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate din avansuri de 

trezorerie. 
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 

- cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar; 
- cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite; 
- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente 

în stoc stabilita pe baza inventarului (in situaţia aplicării inventarului intermitent). 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 

- cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 
- cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe. 



Contul 302 "Materiale consumabile" se creditează prin debitul conturilor: 

307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" 
- cu valoarea materialelor consumabile date în prelucrare în instituţie. 
351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise la terţi. 
371 "Mărfuri" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate instituţiilor 

subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea 
instituţiilor subordonate). 

482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor instituţii 

subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea instituţiei 
care transmite,). 
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse în cheltuieli la momentul 
consumului, constatate lipsă la inventar, precum şi cele degradate; 

- la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente 
în stoc la sfârşitul perioadei anterioare, stabilita pe baza inventarului (in situaţia aplicării 
inventarului intermitent). 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
3.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materiale de natura 
obiectelor de inventar. 

Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu valoare mai mica decât limita 
prevăzuta de lege pentru a fi considerate active fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau 
cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor. Tot în grupa materialelor de natura 

obiectelor de inventar se înregistrează şi lenjeria de pat şi accesoriile de pat (saltele, 
cearceafuri, etc.) echipamentul şi materialul sportiv, echipamentul salvamont inclusiv schiurile, 

bocancii, echipamentul şi uniformele de serviciu care rămân în gestiunea instituţiei, 
echipamentul ce se acorda elevilor, studenţilor, benzile de magnetofon care nu se imprima 
definitiv folosite de instituţii, sculele şi instrumentele folosite în ateliere, etc. 

Materialele de natura obiectelor de inventar se înregistrează în contabilitate la aceleaşi preturi 
ca şi materiile prime şi materialele consumabile. 

Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ. În debitul contului 
se înregistrează materialele de natura obiectelor de inventar intrate în magazie prin 
achiziţionare de la furnizori, plusuri de inventar sau din alte surse, iar în credit, materialele de 

natura obiectelor de inventar scoase din folosinţa. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar 

aflate în stoc, în magazie sau în folosinţa, după caz. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
3031 "Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie "; 

3032 "Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţa". 
Contabilitatea analitică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine în mod similar cu 

cea a materiilor prime şi materialelor consumabile. 
Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debitează prin creditul conturilor: 

345 "Produse finite" 
- cu valoarea produselor finite reţinute din producţia proprie şi folosite ca obiecte de inventar. 
351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în 
gestiune, aduse de la terţi. 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate 
de la furnizori; 



- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate 

în gestiune, aduse de la terţi. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate 

de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 
446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 

- cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de aprovizionate din 
import. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate 
din scoaterea din funcţiune a activelor fixe achiziţionate din alocaţii bugetare, care urmează a 

se vira la buget. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de 
instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau 
cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor 

subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de 
la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia 
care primeşte). 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate din avansuri de 

trezorerie. 
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar. 

779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. 

791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor 
active fixe. 

Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se creditează prin debitul conturilor: 
117 "Rezultatul reportat" 

- cu preţul de înregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în magazie sau 
în folosinţa la 31 decembrie 2005, la scoaterea din folosinţa.; 
351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la 
terţi. 

371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca 
atare. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate 

instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în 
contabilitatea instituţiilor subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate 
altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în 

contabilitatea instituţiei care transmite). 
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din 
folosinţa incluse în cheltuieli, constatate lipsă la inventar, precum şi cele degradate. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate 
cu titlu gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
4.Contul 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 



Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materiale rezerva 

de stat şi de mobilizare. 
Contul 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" este un cont de activ. 
În debitul contului se înregistrează intrările de materiale pentru constituirea şi reîntregirea 

stocurilor, din restituirea împrumuturilor scoase la împrospătare, din transferări fără plata, 
precum şi cele aferente plusurilor constatate la inventar, etc., iar în credit, ieşirile de materiale 

date cu împrumut, scoateri cu caracter definitiv, pentru împrospătarea stocurilor, perisabilităţile 
legale, cantităţile transferate fără plata, precum şi cele disponibilizate în condiţiile legii. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor rezerva de stat şi mobilizare existente 

în stoc. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

3041 "Materiale rezerva de stat"; 
3042 "Materiale rezerva de mobilizare". 

Contabilitatea analitică a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare se ţine în pe magazii 
(gestiuni) pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta 
de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţilor proprii ale instituţiei. 

Contul 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la 
furnizori. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la 
furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 

689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate plus la inventar. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare şi a celor pentru 
împrospătare primite cu titlu gratuit. 

Contul 304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" se creditează prin debitul conturilor: 
371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat şi de 

mobilizare şi vândute ca atare. 
411 "Clienţi" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare împrumutate şi 
pentru împrospătarea stocurilor. 
461 "Debitori" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate drept 
consumuri nelegale din custodii. 

689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare acordate în 
condiţiile legii ca ajutoare umanitare gratuite; 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate lipsă 
şi aprobate ca perisabilităţi legale; 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare reprezentând 
prelevări de probe aprobate legal; 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare scoase cu 

caracter definitiv. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
5.Contul 305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de ambalaje rezerva de 
stat şi de mobilizare. 
Contul 305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" este un cont de activ. 

În debitul contului se înregistrează intrările de ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare pentru 
constituirea şi reîntregirea stocurilor, din restituirea împrumuturilor, scoase la împrospătare, 

din transferuri fără plata, precum şi aferente plusurilor constatate la inventar, iar în credit, 
ieşirile de ambalaje date cu împrumut, scoateri cu caracter definitiv, pentru împrospătarea 



stocurilor, constatate drept consumuri nelegale din custodii, perisabilităţile legale, cantităţile 

transferate fără plata, precum şi cele disponibilizate în condiţiile legii. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare 
existente în stoc. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
3051 "Ambalaje rezerva de stat"; 

3052 "Ambalaje rezerva de mobilizare". 
Contabilitatea analitică a ambalajelor se ţine distinct, pe magazii (gestiuni) şi în cadrul acestora 
pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, 

utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale instituţiei. 
Contul 305 "Ambalaje rezerva de stat rezerva de stat" se debitează prin creditul conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la 

furnizori. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la 

furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 
689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" 

cu valoarea ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate plus la 
inventar. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare, a celor pentru 
împrospătare, primite cu titlu gratuit; 

Contul 305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" se creditează prin debitul conturilor: 
381 "Ambalaje" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare disponibilizate. 

411 "Clienţi" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare împrumutate şi 

pentru împrospătarea stocurilor. 
461 "Debitori" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate drept 

consumuri nelegale din custodii. 
689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare acordate în 
condiţiile legii ca ajutoare umanitare gratuite; 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate lipsă 

trecute pe cheltuieli urmare aprobării acestora ca perisabilităţi legale; 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare scoase cu 

caracter definitiv; 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare degradate care 
nu mai pot fi folosite. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

6.Contul 307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta materialelor şi produselor date în prelucrare, a 
animalelor tinere sau la îngrăşat date pentru sacrificare şi prelucrare în instituţie. În acest cont 

se înregistrează numai valoarea materialelor date în prelucrare, iar cheltuielile de transport, 
manipulare şi celelalte cheltuieli de prelucrare se înregistrează în conturile de cheltuieli aferente. 

Contul 307 "Materialele date în prelucrare în instituţie" este un cont de activ. 
În debitul contului se înregistrează materialele date în prelucrare, iar în credit, valoarea 

materialelor rezultate din prelucrare. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor în prelucrare în instituţie. 
Contabilitatea analitică se ţine pe unităţi prelucrătoare, iar în cadrul acestora pe feluri sau grupe 

de materiale. 
Contul 307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" se debitează prin creditul conturilor: 

301 "Materii prime" 
- cu valoarea materiilor prime date în prelucrare în instituţie. 
302 "Materiale consumabile" 



- cu valoarea materialelor consumabile date în prelucrare în instituţie. 

361 "Animale şi pasări" 
- cu costul efectiv al animalelor şi păsărilor predate pentru sacrificare. 
Contul 307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" se creditează prin debitul conturilor: 

301 "Materii prime" 
- cu preţul de înregistrare al produselor rezultate în urma sacrificării animalelor şi pasărilor. 

302 "Materiale consumabile" 
- cu preţul de înregistrare al materialelor neconsumate în procesul de prelucrare şi restituite la 
magazie. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

7.Contul 309 "Alte stocuri" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de muniţii şi furnituri 

pentru apărare naţională ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi a altor stocuri 
specifice. 
Contul 309 "Alte stocuri" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează intrarea în 

gestiune a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa 
naţională precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii, iar în credit, ieşirile din gestiune a 

muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională ordine publică şi siguranţa naţională precum 
şi a altor stocuri specifice. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională 

ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi a altor stocuri specifice existente în stoc. 
Contabilitatea analitică se ţine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de materiale potrivit 

metodei de evidenta a stocurilor prevăzute de lege, utilizata în funcţie de specificul activităţii şi 
de necesităţile proprii ale instituţiei. 
Contul 309 "Alte stocuri" se debitează prin creditul conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţa naţională achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii achiziţionate de la 
furnizori. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţa naţională primite de instituţia superioara de la instituţiile subordonate (în 
contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate de la instituţia 
superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate); 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii primite de instituţia 
superioara de la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite 

de instituţiile subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţa naţională primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi ordonator 
principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte); 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii primite de la alte 
instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care 
primeşte). 

609 "Cheltuieli cu alte stocuri" 
- cu valoarea muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa 

naţională, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii constatate plus la inventar; 
- cu valoarea muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa 

naţională, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii restituite la magazie ca nefolosite. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a altor stocuri specifice primite cu titlul gratuit; 

791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active 

fixe. 
Contul 309 "Alte stocuri" se creditează prin debitul conturilor: 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 



- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţa naţională transferate instituţiilor subordonate (în contabilitatea instituţiei 
superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor subordonate); 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii transferate instituţiilor 

subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea 
instituţiilor subordonate). 

482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţa naţională transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi ordonator 

principal sau secundar de credite ( în contabilitatea instituţiei care transmite); 
- cu valoarea la preţ de înregistrare altor stocuri specifice altor instituţii transferate altor 

instituţii subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea 
instituţiei care transmite). 

609 "Cheltuieli cu alte stocuri". 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţa naţională, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii incluse în 

cheltuieli la momentul consumului, sau constatate lipsă la inventar; 
- cu valoarea la preţ de înregistrare al muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţa naţională, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii, degradate şi 
care nu mai pot fi folosite. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
(2)GRUPA 33 "PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE" 

Grupa 33 "Producţia în curs de execuţie" cuprinde următoarele conturi: 331 "Produse în curs 
de execuţie", 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie". 
1.Contul 331 "Produse în curs de execuţie" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta produselor în curs de execuţie (care nu au trecut prin 
toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminata) 

existente la sfârşitul perioadei. 
Contul 331 "Produse în curs de execuţie" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează valoarea stocului de produse în curs de execuţie, la sfârşitul perioadei, iar în credit, 

scăderea din gestiune a valorii stocului respectiv la începutul perioadei următoare. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de 

execuţie la sfârşitul perioadei. 
Contul 331 "Produse în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului: 
709 "Variaţia stocurilor" 

- cu valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, 
stabilita pe baza de inventar. 

Contul 331 "Produse în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului: 
709 "Variaţia stocurilor" 
- cu valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie scăzuta din gestiune 

la începutul perioadei următoare. 
2.Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie existente la 
sfârşitul perioadei. 
Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" este un cont de activ. 

În debitul contului se înregistrează valoarea lucrărilor şi serviciilor aflate în curs de execuţie la 
sfârşitul perioadei, iar în credit, scăderea din gestiune a valorii lucrărilor şi serviciilor în curs de 

execuţie la începutul perioadei următoare. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în 

curs de execuţie la sfârşitul perioadei. 
Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului: 
709 "Variaţia stocurilor" 

- cu valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul 
perioadei, stabilita pe baza de inventar. 

Contul 332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului: 
709 "Variaţia stocurilor" 



- cu valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie scăzute din 

gestiune la începutul perioadei următoare. 
(3)GRUPA 34 "PRODUSE" 
Grupa 34 "Produse" cuprinde următoarele conturi: 341 "Semifabricate", 345 "Produse finite", 

346 "Produse reziduale", 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată 
a statului", 348 "Diferenţe de preţ la produse", 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, 

în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale". 
1.Contul 341 "Semifabricate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de semifabricate. 

Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
semifabricatele intrate în gestiunea instituţiei, precum şi plusurile constatate cu ocazia 

inventarierii, iar în credit, semifabricatele vândute sau constatate lipsă la inventariere. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor existente 

în stoc. 
Contabilitatea analitică a semifabricatelor se ţine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de 
semifabricate, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie 

de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale instituţiei. 
Contul 341 "Semifabricate" se debitează prin creditul conturilor: 

354 "Produse aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi; 
709 "Variaţia stocurilor" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune din activitatea proprie, 
la sfârşitul perioadei, precum şi a plusurilor la inventar. 
Contul 341 "Semifabricate" se creditează prin debitul conturilor: 

301 "Materii prime şi materiale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute din producţia proprie şi 

consumate ca materii prime. 
302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor reţinute din producţia proprie şi 

consumate ca materiale. 
354 "Produse aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terţi. 371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor transferate în magazinele proprii de 
desfacere. 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi; 709 "Variaţia stocurilor" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor vândute, precum şi lipsurile constatate 

la inventar. 
2.Contul 345 "Produse finite" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de produse finite. 
Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează produsele 
finite intrate în gestiune, precum şi plusurile la inventar, iar în credit, produsele finite vândute, 

precum şi lipsurile la inventar. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente 

în stoc. 
Contabilitatea analitică a produselor finite se ţine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de 

produse, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în funcţie de 
specificul activităţii şi necesităţile proprii ale instituţiei. 
Contul 345 "Produse finite" se debitează prin creditul conturilor: 

354 "Produse aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi. 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate în gestiune aduse de la terţi. 
709 "Variaţia stocurilor" 



- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, din activitatea proprie 

la sfârşitul perioadei, precum şi a plusurilor la inventar. 
Contul 345 "Produse finite" se creditează prin debitul conturilor: 
301 "Materii prime" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi 
consumate ca materii prime. 

302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea reala preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi 
consumate ca materiale. 

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie şi folosite 

ca obiecte de inventar. 
354 "Produse aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi. 
371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite predate pentru vânzare magazinelor 

proprii de desfacere. 
381 "Ambalaje" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie ca 
ambalaje. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

cu valoarea pierderilor din calamităţi; 709 "Variaţia stocurilor" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute, precum şi lipsurile constatate 
la inventar. 

3.Contul 346 "Produse reziduale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de produse reziduale 

(rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri). 
Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
produsele reziduale intrate în gestiune, iar în credit, produsele reziduale ieşite din gestiune. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale 
existente în stoc. 

Contabilitatea analitică a produselor reziduale se ţine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe 
de produse reziduale, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, utilizata în 
funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale instituţiei. 

Contul 346 "Produse reziduale" se debitează prin creditul conturilor: 354 "Produse aflate la 
terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune, aduse de la terţi. 
401 "Furnizori" 
- cu valoarea serviciilor prestate aferentă produselor reziduale intrate în gestiune, aduse de la 

terţi. 
709 "Variaţia stocurilor" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare produselor reziduale intrate în gestiune din activitatea 
proprie, precum şi a plusurilor la inventar. 
Contul 346 "Produse reziduale" se creditează prin debitul conturilor: 

354 "Produse aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare produselor reziduale trimise la terţi. 

371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale predate pentru vânzare magazinelor 

proprii de desfacere. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi; 709 "Variaţia stocurilor" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale vândute, precum şi lipsurile 
constatate la inventar. 
4.Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" 



Cu ajutorul acestui cont direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a 

Municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti ţin evidenta existentei şi mişcării bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului. 

Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" este 
un cont de activ. În debitul contului se înregistrează bunurile confiscate sau intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului, iar în credit, bunurile scăzute din evidenta, potrivit legii. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în 
proprietate privată a statului existente în stoc la un moment dat. 

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit 
metodei folosite. 

Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" se 
debitează prin creditul conturilor: 

102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. 
359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
aduse de la terţi. 

Contul 347 "Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului" se 
creditează prin debitul conturilor: 
102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
scăzute din evidenta. 

359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 
lăsate în custodie sau în consignaţie la terţi. 

5.Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta diferenţelor în plus sau în minus intre preţul de 

înregistrare standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor. 
Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" este un cont bifuncţional, rectificativ al valorii de 
înregistrare. 

În debitul contului se înregistrează diferenţele de preţ în plus aferente produselor intrate în 
gestiune, sau diferenţele în minus aferente produselor ieşite, iar în credit, diferenţele de preţ în 

minus aferente produselor intrate în gestiune, sau diferenţele de preţ în plus aferente 
produselor ieşite. 
Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc. 

Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" se debitează prin creditul contului: 709 "Variaţia 
stocurilor" 

- cu diferenţele de preţ în plus ( costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau 
prestabilit), aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie; 
- cu diferenţele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau 

prestabilit) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune prin vânzare. 
Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" se creditează prin debitul contului: 709 "Variaţia 

stocurilor" 
- cu diferenţele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau 
prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie; 

- cu diferenţele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau 
prestabilit) repartizate asupra produselor ieşite din gestiune prin vânzare. 

6.Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale" 

Cu ajutorul acestui cont organele unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta bunurilor 
confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a acestora. 
Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează bunurile 
confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, 

iar în credit, bunurile scăzute din evidenta potrivit legii. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale existente în stoc, la un moment dat. 



Contabilitatea analitică se ţine pe feluri sau categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) 

potrivit metodei folosite. 
Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale" se debitează prin creditul conturilor: 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale. 
359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale, aduse de la terţi. 
Contul 349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale" se creditează prin debitul conturilor: 
104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, scăzute din evidenta. 
359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, lăsate în custodie sau în consignaţie la terţi. 

(4)GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI" 
Grupa 35 "Stocuri aflate la terţi" cuprinde următoarele conturi: 351 "Materii şi materiale aflate 
la terţi", 354 "Produse aflate la terţi", 356 "Animale aflate la terţi", 357 "Mărfuri aflate la terţi", 

358 "Ambalaje aflate la terţi", 359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi". 
1.Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de materii prime şi 
materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terţi. 
Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează materiile prime şi materialele aflate la terţi pentru prelucrare, standuri şi expoziţii, 
etc., iar în credit, materiile prime şi materialele aduse de la terţi. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor şi materialelor trimise la terţi. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
3511 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

3512 "Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi". 
Contabilitatea analitică a materiilor prime şi materialelor consumabile trimise la terţi se ţine 

distinct pe feluri sau grupe de materiale. 
Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor: 
301 "Materii prime" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise la terţi. 
302 "Materiale consumabile" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise la terţi. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la 

terţi. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime şi materialelor consumabile achiziţionate 
de la furnizori, înregistrate ca materii şi materiale aflate la terţi. 
Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor: 

301 "Materii prime" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi, 

302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la 

terţi. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în 

gestiune, aduse de la terţi. 
601 "Cheltuieli cu materiile prime" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aflate la terţi, constatate lipsă la inventar. 
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 



- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aflate la terţi, constatate lipsă 

la inventar. 
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la 

terţi constatate lipsă la inventar. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
2.Contul 354 "Produse aflate la terţi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta stocurilor de produse trimise la terţi. 

Contul 354 "Produse aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
semifabricatele, produsele finite, produsele reziduale trimise la terţi pentru prelucrare, reparaţii, 

standuri şi expoziţii, iar în credit, produsele aduse de la terţi. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor aflate la terţi. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
3541 "Semifabricate aflate la terţi"; 
3545 "Produse finite aflate la terţi"; 

3546 "Produse reziduale aflate la terţi". 
Contabilitatea analitică a produselor aflate la terţi se ţine pe unităţi prelucrătoare, iar în cadrul 

acestora pe feluri sau grupe de produse. 
Contul 354 "Produse aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor: 341 "Semifabricate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terţi. 

345 "Produse finite" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi. 

346 "Produse reziduale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale trimise la terţi. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite achiziţionate de la furnizori, înregistrate 
ca produse aflate la terţi. 

Contul 354 "Produse aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor: 
341 "Semifabricate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune aduse de la terţi. 

345 "Produse finite" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi. 

346 "Produse reziduale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune aduse de la terţi. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
3.Contul 356 "Animale aflate la terţi" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta animalelor şi păsărilor trimise la terţi. 
Contul 356 "Animale aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
animalele şi pasările trimise la terţi pentru prelucrare, pentru prezentare în standuri şi expoziţii, 

etc., iar în credit, animalele şi pasările intrate în gestiune aduse de la terţi. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor 

aflate la terţi. 
Contabilitatea analitică a animalelor şi păsărilor aflate la terţi se ţine pe unităţi, iar în cadrul 
acestora pe specii şi după caz, pe categorii de vârsta. 

Contul 356 "Animale aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor: 
361 "Animale şi pasări" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor trimise la terţi. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori, 
înregistrate ca animale şi pasări aflate la terţi. 
Contul 356 "Animale aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor: 

361 "Animale şi pasări" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la 

terţi. 
606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" 



- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aflate la terţi, constatate lipsă la 

inventar. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

4.Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta mărfurilor trimise la terţi. 

Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
mărfurile trimise la terţi, iar în credit, mărfurile intrate în gestiune, aduse de la terţi. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor aflate la terţi. 

Contabilitatea analitică a mărfurilor aflate la terţi se ţine pe unităţi, iar în cadrul acestora pe 
feluri sau grupe de mărfuri. 

Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor: 
371 "Mărfuri" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi. 
401 "Furnizori" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de furnizori, înregistrate ca 

mărfuri aflate la terţi. 
Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor: 

371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi. 
607 "Cheltuieli privind mărfurile" 

- cu valoarea mărfurilor aflate la terţi constatate lipsă la inventar. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
5.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ambalajelor trimise la terţi. 

Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
ambalajele trimise la terţi, iar în credit, ambalajele aduse de la terţi. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor aflate la terţi. 
Contabilitatea analitică a ambalajelor aflate la terţi se ţine pe unităţi iar în cadrul acestora pe 
feluri sau grupe de ambalaje. 

Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor: 
381 "Ambalaje" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor trimise la terţi. 
401 "Furnizori" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca 

ambalaje aflate la terţi. 
Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor: 

381 "Ambalaje" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi. 
608 "Cheltuieli privind ambalajele" 

- cu valoarea ambalajelor aflate la terţi constatate lipsă la inventar. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
6.Contul 359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" 
Cu ajutorul acestui cont direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta bunurilor confiscate sau intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a statului, trimise la terţi. 
Contul 359 "Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului, lăsate în custodie sau în consignaţie la terţi, iar în credit, bunurile valorificate 
sau aduse de la terţi, după caz. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea bunurilor lăsate în custodie sau în consignaţie la 
terţi. 

Contabilitatea analitică a bunurilor aflate la terţi se ţine pe unităţi, iar în cadrul acestora pe 
feluri sau grupe de bunuri. 
Contul 359 "Bunuri în custodie sau consignaţie la terţi" se debitează prin creditul conturilor: 



347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
lăsate în custodie sau consignaţie la terţi. 
349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale, lăsate în custodie sau în consignaţie la terţi. 
Contul 359 "Bunuri în custodie sau consignaţie la terţi" se creditează prin debitul conturilor: 
102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" 

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
valorificate în regim de consignaţie. 

103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii, scăzute din evidenţă. 
347 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 

aduse de la terţi. 
349 "Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale" 
- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale aduse de la terţi. 

(5)GRUPA 36 "ANIMALE" 
Grupa 36 "Animale" cuprinde contul: 361 "Animale şi pasări". 

1.Contul 361 "Animale şi pasări" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta efectivelor de animale şi pasări, care potrivit legii, nu 
sunt considerate active fixe, astfel: 

- animale născute vii; 
- animale tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline etc.), în vederea creşterii 

şi folosirii lor ulterioare pentru producţie (lâna, lapte, blana), reproducţie, munca, reprezentaţie 
(spectacole), expunere (in parcuri şi grădini zoologice) etc.; 
- pasări de orice fel în vederea creşterii şi folosirii lor ulterioare pentru producţie, reproducţie, 

reprezentaţie (spectacole), expunere (in parcuri şi grădini zoologice) etc.; 
- animale puse la îngrăşat pentru a fi valorificate; 

- pasări puse la îngrăşat pentru a fi valorificate. 
Tot cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta coloniilor de albine. 
Contul 361 "Animale şi pasări" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

animalele şi pasările achiziţionate de la furnizori, aduse de la terţi, cele obţinute din producţia 
proprie, plusurile de inventar sau cele primite de la instituţii sau subunităţi, iar în credit, 

animalele şi pasările ieşite din gestiune prin vânzare, cele constatate minus de inventar, 
animalele şi pasările livrate de la instituţie sau subunităţi. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor 

existente în stoc la sfârşitul perioadei. 
Contabilitatea analitică se ţine pe specii şi după caz, pe categorii de vârsta. 

Contul 361 "Animale şi pasări" se debitează prin creditul conturilor: 
356 "Animale aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la 

terţi. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de 

la terţi. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizorii de la 

care nu s-au primit facturi. 
446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 

- cu valoarea taxelor vamale aferente achiziţiei de animale şi pasări din import. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 



- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de instituţia superioara de 

la instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare), sau cele primite de instituţiile 
subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la alte instituţii 
subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte). 

709 "Variaţia stocurilor" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor obţinute din producţia proprie, 
sporurile în greutate şi plusurile la inventar; 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu valoarea animalelor şi păsărilor constatate plus la inventar. 779 "Venituri din bunuri şi 

servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea animalelor şi păsărilor primite cu titlu gratuit. Contul 361 "Animale şi pasări" se 

creditează prin debitul conturilor: 
307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" 
- cu costul efectiv al animalelor şi păsărilor predate pentru sacrificare. 

356 "Animale aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor trimise la terţi. 

371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute ca atare. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate " 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor transferate instituţiilor subordonate 
(în contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor 

subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor transferate altor instituţii 

subordonate aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care transmite). 
606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor provenite din cumpărări, ieşite din 
gestiune prin vânzare, constatate lipsă la inventariere sau trecute la active fixe. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor transferate cu titlu gratuit. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi; 
709 "Variaţia stocurilor" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor obţinute din producţie proprie 

vândute, precum şi constatate lipsă la inventar. 
(6)GRUPA 37 "MĂRFURI" 

Grupa 37 "Mărfuri" cuprinde următoarele conturi: 371 "Mărfuri", 378 "Diferenţe de preţ la 
mărfuri". 
1.Contul 371 "Mărfuri" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de mărfuri. 
Contul 371 "Mărfuri" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează intrările de 

mărfuri în gestiune, mărfurile constatate plus la inventar, iar în credit, mărfurile ieşite din 
gestiune prin vânzare, trimise în custodie sau consignaţie la terţi, lipsurile la inventar, pierderile 
din calamităţi. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor existente. 
Contabilitatea analitică se ţine distinct pe stocurile de mărfuri în depozite, precum şi în unităţile 

cu amănuntul (magazine proprii de desfacere cu amănuntul), pe depozite (gestiuni), precum şi 
pe feluri şi grupe de mărfuri, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, 

utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile instituţiei. 
Contul 371 "Mărfuri" se debitează prin creditul conturilor: 
301 "Materii prime" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare. 
302 "Materiale consumabile" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 



- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vândute ca 

atare. 
304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat şi de 

mobilizare. 
341 "Semifabricate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor transferate în magazinele proprii de 
desfacere. 
345 "Produse finite" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de 
desfacere. 

346 "Produse reziduale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale transferate în magazinele proprii de 

desfacere. 
357 "Mărfuri aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor intrate în gestiune aduse de la terţi. 

361 "Animale şi pasări" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute ca atare. 

378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" 
- cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune. 
381 "Ambalaje" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au 
primit facturi. 

4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor intrate în gestiune, în situaţia în 
care evidenta mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu valoarea taxelor vamale aferente mărfurilor aprovizionate din import. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de instituţia superioara de la instituţiile 
subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile subordonate 

de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite de la alte instituţii subordonate aceluiaşi 
ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte). 
542 "Avansuri de trezorerie " 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate din avansuri de trezorerie. 
607 "Cheltuieli privind mărfurile" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor constatate plus la inventar. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite cu titlu gratuit. 

Contul 371 "Mărfuri" se creditează prin debitul conturilor: 
357 "Mărfuri aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor trimise la terţi; 
378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" 

- cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune. 
4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vândute, lipsa, calamitate sau 

donate în situaţia în care evidenta mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor transferate instituţiilor subordonate (în 
contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor 
subordonate). 



482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor transferate altor instituţii subordonate aceluiaşi 
ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care transmite). 
607 "Cheltuieli privind mărfurile" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare, precum şi 
lipsurile la inventar. 

658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor transferate cu titlu gratuit. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
2.Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta diferenţelor de preţ aferente mărfurilor existente în 
gestiunea instituţiei, în cazul în care pentru evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a 

mărfurilor se utilizează preturile de vânzare cu ridicata sau cu amănuntul. 
Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" este un cont rectificativ bifuncţional al valorii de 
înregistrare a mărfurilor. În creditul contului se înregistrează diferenţele de preţ aferente 

mărfurilor intrate în gestiune, iar în debit, diferenţele de preţ aferente mărfurilor vândute. 
(la data 26-mar-2019 alin. (6), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 4., subpunctul 

4.1.. din Ordinul 1878/2019 ) 
Soldul contului reprezintă valoarea diferenţelor de preţ aferente mărfurilor existente în stoc. 

Contabilitatea analitică a diferenţelor de preţ se ţine pentru mărfurile aflate în unităţile de 
desfacere cu ridicata sau cu amănuntul. 

Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se creditează prin debitul contului: 
371 "Mărfuri" 
- cu diferenţele de preţ aferente mărfurilor intrate în gestiune. 

Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se debitează prin creditul contului: 
371 "Mărfuri" 

- cu diferenţele de preţ aferente mărfurilor ieşite din gestiune. 
(7)GRUPA 38 "AMBALAJE" 
Grupa 38 "Ambalaje" cuprinde contul: 381 "Ambalaje" 

1.Contul 381 "Ambalaje" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta existentei şi mişcării stocurilor de ambalaje, 

achiziţionate sau confecţionate în instituţie, care sunt destinate ambalării şi transportului 
produselor finite, sau mărfurilor. 

Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează ambalajele 
intrate în gestiunea instituţiei, iar în credit, ambalajele ieşite din gestiune pe diverse cai. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente. 

Contabilitatea analitică a ambalajelor se ţine distinct, pe magazii (gestiuni) şi în cadrul acestora 
pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevăzuta de lege, 

utilizata în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale instituţiei. 
Contul 381 "Ambalaje" se debitează prin creditul conturilor: 
305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare disponibilizate. 
345 "Produse finite" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite reţinute din producţia proprie ca 
ambalaje. 
358 "Ambalaje aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-
au primit facturi. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
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- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de instituţia superioara de la 

instituţiile subordonate (în contabilitatea instituţiei superioare) sau cele primite de instituţiile 
subordonate de la instituţia superioara (în contabilitatea instituţiilor subordonate). 
482 "Decontări intre instituţii subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la alte instituţii subordonate 
aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care primeşte). 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate din avansuri de trezorerie. 
608 "Cheltuieli privind ambalajele " 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar. 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 

- cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit. 
Contul 381 "Ambalaje" se creditează prin debitul conturilor: 

358 "Ambalaje aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor trimise la terţi. 
371 "Mărfuri" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare; 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor transferate instituţiilor subordonate (în 
contabilitatea instituţiei superioare) sau instituţiei superioare (în contabilitatea instituţiilor 
subordonate); 

482 "Decontări intre instituţii subordonate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor transferate altor instituţii subordonate 

aceluiaşi ordonator principal sau secundar de credite (la instituţia care transmite). 
608 "Cheltuieli privind ambalajele" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor incluse în cheltuieli, precum şi lipsurile 

constatate la inventar. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

(8)GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR şi PRODUCŢIEI în CURS DE 
EXECUŢIE" 

Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" fac parte 
conturile: 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime", 392 "Ajustări pentru deprecierea 
materialelor", 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie", 394 "Ajustări 

pentru deprecierea produselor", 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi", 396 
"Ajustări pentru deprecierea animalelor", 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" şi 398 

"Ajustări pentru deprecierea ambalajelor". 
1.Contul 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de 

materii prime. 
Contul 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea stocurilor de materii prime constituite 
sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora. 
Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat. Contul 391 

"Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" se creditează prin debitul contului: 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
stocurilor de materii prime. 

Contul 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" se debitează prin creditul contului: 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de 

materii prime. 
2.Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de 
materiale consumabile. 
Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" este un cont de pasiv. 



În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea stocurilor de materiale 

constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora. 
Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat. 
Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" se creditează prin debitul contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

stocurilor de materiale. 
Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" se debitează prin creditul contului: 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de 
materiale. 

3.Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea producţiei în 

curs de execuţie. 
Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 

constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora. 
Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat. 

Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" se creditează prin debitul 
contului: 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
producţiei în curs de execuţie. 

Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" se debitează prin creditul 
contului: 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea producţiei în 
curs de execuţie. 

4.Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea produselor. 
Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" este un cont de pasiv. În creditul contului 

se înregistrează ajustările pentru deprecierea produselor constituite sau suplimentate, potrivit 
legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora. 

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat. 
Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" se creditează prin debitul contului: 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
produselor. 

Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" se debitează prin creditul contului: 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea produselor. 

5.Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea stocurilor 

aflate la terţi. 
Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" este un cont de pasiv. În 
creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 

constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora. 
Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat. 

Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" se creditează prin debitul 
contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
stocurilor aflate la terţi. 

Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" se debitează prin creditul 
contului: 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor 
aflate la terţi. 



6.Contul 396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea animalelor. 
Contul 396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor" este un cont de pasiv. În creditul contului 
se înregistrează ajustările pentru deprecierea animalelor constituite sau suplimentate, potrivit 

legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora. 
Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat. 

Contul 396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor" se creditează prin debitul contului: 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

animalelor. 
Contul 396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor" se debitează prin creditul contului: 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea animalelor. 

7.Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea mărfurilor. 
Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" este un cont de pasiv. În creditul contului 

se înregistrează ajustările pentru deprecierea mărfurilor constituite sau suplimentate, potrivit 
legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora. 

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat. 
Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" se creditează prin debitul contului: 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
mărfurilor. 

Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" se debitează prin creditul contului: 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea mărfurilor. 

8.Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta constituirii ajustărilor pentru deprecierea ambalajelor. 

Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează ajustările pentru deprecierea ambalajelor constituite sau 
suplimentate, potrivit legii, iar în debit, diminuarea sau anularea acestora. 

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite la un moment dat. 
Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" se creditează prin debitul contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
ambalajelor. 

Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" se debitează prin creditul contului: 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea ambalajelor. 

SECŢIUNEA 4: CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI" 

Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe: 40 "Furnizori şi conturi asimilate", 
41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi asimilate", 43 "Asigurări sociale, 
protecţia sociala şi conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor 

sociale de stat şi conturi asimilate", 45 "Decontări cu Comunitatea Europeana privind fondurile 
nerambursabile (PHARE, ISPA, SAPARD etc.)", 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi 

creditori ai bugetelor", 47 "Conturi de regularizare şi asimilate", 48 "Decontări" şi 49 "Ajustări 
pentru deprecierea creanţelor" 
(1)Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" 

Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" cuprinde următoarele conturi: 401 "Furnizori", 403 
"Efecte de plătit", 404 "Furnizori de active fixe", 405 "Efecte de plătit pentru active fixe", 408 

"Furnizori - facturi nesosite", 409 "Furnizori - debitori". 
1.Contul 401 "Furnizori" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu furnizorii pentru bunurile achiziţionate, 

lucrările executate şi serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi. 
Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele 

datorate furnizorilor, iar în debit, sumele plătite furnizorilor. 
Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor. Contabilitatea analitică se ţine 
pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi. 



Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul următoarelor conturi: 

301 "Materii prime" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi. 

302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori; 

- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse 
de la terţi. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate 
de la furnizori; 

- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate 
în gestiune, aduse de la terţi. 

304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la 
furnizori. 

305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la 

furnizori. 
309 "Alte stocuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărarea naţionala, ordine 

publică şi siguranţa naţională, achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a altor stocuri specifice unor instituţii achiziţionate de la 

furnizori. 
341 "Semifabricate" 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate în gestiune, aduse de la terţi. 

345 "Produse finite" 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate în gestiune, aduse de la terţi. 

351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime şi materialelor consumabile achiziţionate 
de la furnizori, înregistrate ca materii şi materiale aflate la terţi. 

354 "Produse aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite achiziţionate de la furnizori, înregistrate 

ca produse aflate la terţi. 
356 "Animale aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori, 

înregistrate ca animale şi pasări aflate la terţi. 
357 "Mărfuri aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca 
mărfuri aflate la terţi. 
358 "Ambalaje aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori, înregistrate ca 
ambalaje aflate la terţi. 

361 "Animale şi pasări" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de 

la terţi. 
371 "Mărfuri" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente mărfurilor intrate în gestiune, aduse de la terţi. 

381 "Ambalaje" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizori; 
- cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi. 

408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea facturilor primite în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi 

nesosite. 
409 "Furnizori - debitori" 
- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate la furnizori. 



4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu taxa pe valoarea adăugată deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise 
de furnizori. 
4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 

- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor efectuate cu plata în rate sau 
prin decontări succesive. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu valoarea facturilor reprezentând abonamente, chirii şi alte cheltuieli efectuate anticipat. 
532 "Alte valori" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 
biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 

tichetelor de masa şi altor valori achiziţionate de la furnizori. 
601 "Cheltuieli cu materiile prime" 

- cu valoarea materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 
cu valoarea materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului 

intermitent. 
610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 

- cu valoarea consumului de energie şi apa, inclusa pe cheltuieli. 
611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 
- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi. 

612 "Cheltuieli cu chiriile" 
- cu valoarea chiriilor datorate terţilor. 

613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 
- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor. 
614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" 

- cu cheltuielile de transport şi cazare facturate de furnizori. 
622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 

- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor. 
623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 
- cu cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate datorate terţilor. 

624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 
- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul de personal datorate terţilor. 

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor. 
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 

- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi. 
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 

- cu sumele datorate terţilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

furnizorilor în valută. 
677 "Ajutoare sociale" 

- cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate 
(rechizite şi manuale şcolare, transport elevi, studenţi, şomeri etc., tratament balnear şi odihna, 
compensarea preturilor la medicamente, drepturi în natura pentru elevi etc.). 

Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul conturilor: 
162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 

- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor. 

163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor. 

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 

contractate de stat achitate furnizorilor. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 



- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 

garantate de stat, achitate furnizorilor. 
403 "Efecte de plătit" 
- cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de plătit. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor; 

- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, predate furnizorilor. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului, după prescrierea lor. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii 

prestate. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi, pentru materiale achiziţionate, lucrări 

executate şi servicii prestate. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

- cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile, plătite furnizorilor pentru materiale 
achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate. 

516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale" 
- cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări 

executate şi servicii prestate. 
517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garante de autorităţile administraţiei publice 

locale" 
- cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt primite" 
- cu sumele plătite furnizorilor pentru bunuri achiziţionate din împrumuturi primite pe termen 

scurt. 
531 "Casa" 
- cu sumele plătite în numerar furnizorilor pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi 

servicii prestate. 
541 "Acreditive" 

- cu sumele plătite furnizorilor din acreditive deschise la dispoziţia acestora pentru bunuri 
aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- cu sumele plătite furnizorilor din avansuri de trezorerie. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 

552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" 
- cu sumele plătite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achiziţionate, lucrări 

executate şi servicii prestate. 
553 "Disponibil din taxe speciale" 
- cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate. 

554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" 
- cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate. 

556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" 
- cu sumele achitate constructorilor de locuinţe executate la obiectivele de investiţii pentru 
construirea de noi locuinţe. 



557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" 

- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale achiziţionate sau pentru lucrări executate şi 
servicii prestate, în vederea valorificării bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în 
proprietatea statului. 

558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor externe finanţate 
din fonduri externe nerambursabile" 

- cu plăţile efectuate către furnizori din cofinanţare de la buget. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri 

achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii şi subvenţii pentru 
bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri 
achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, la instituţiile publice finanţate integral din venituri 

proprii. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării datoriilor în valută către 

furnizori; 
- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

datoriilor în valută. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii 

prestate. 
771 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" 

- cu sumele datorate şi neachitate diverşilor furnizori de bunuri şi servicii care au intrat în 
acţiunea de stingere a unor obligaţii bugetare prin compensare, potrivit legii. 
2.Contul 403 "Efecte de plătit" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu furnizorii pentru bunurile achiziţionate, 
lucrările executate şi serviciile prestate pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, 

trata, etc.). Contul 403 "Efecte de plătit" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează obligaţia de plata a efectelor, iar în debit plata efectelor. 
Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit. 

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de efecte comerciale. 
Contul 403 "Efecte de plătit" se creditează prin debitul conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de plătit. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
efectelor de plătit în valută. 

Contul 403 "Efecte de plătit" se debitează prin creditul conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de plătit în valută; 



- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

efectelor de plătit în valută. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

3.Contul 404 "Furnizori de active fixe" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu furnizorii de active fixe corporale sau 

necorporale, pentru care s-au primit facturi. Contul 404 "Furnizori de active fixe" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate furnizorilor de active fixe, iar în 
debit, sumele plătite acestora din disponibilităţile băneşti ale instituţiei. 

Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor de active fixe. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

4041 "Furnizori de active fixe sub 1 an" 
4042 "Furnizori de active fixe peste 1 an" 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor de active fixe. 
Contul 404 "Furnizori de active fixe" se creditează prin debitul conturilor: 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 

- cu obligaţia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator. 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 

- cu valoarea dobânzilor datorate şi facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul 
leasingului financiar. 
203 "Cheltuieli de dezvoltare" 

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi. 205 "Concesiuni, 
brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 
similare achiziţionate de la furnizorii de active fixe. 
208 "Alte active fixe necorporale" 

- cu valoarea altor active fixe necorporale achiziţionate de la terţi. 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri achiziţionate. 
212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor achiziţionate. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 

achiziţionate. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active corporale" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi altor active corporale achiziţionate. 

231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie achiziţionate. 
233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 

- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie achiziţionate. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu taxa pe valoarea adăugată deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise 
de furnizorii de active fixe. 
4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 

- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor de active fixe cu plata în rate. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
furnizorilor de active fixe în valută. 

682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" 
- cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizării, potrivit legii. 
Contul 404 "Furnizori de active fixe" se debitează prin creditul conturilor: 

162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 

contractate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe. 
163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 



- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 

garantate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe. 
164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 

contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 
garantate de stat, achitate furnizorilor de active fixe. 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu valoarea acceptata de către furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne şi externe contractate de 
stat. 

514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne şi externe garantate de 

stat. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din fonduri externe nerambursabile. 

516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale. 
517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garante de autorităţile administraţiei publice 

locale" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe, din împrumuturi interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice şi locale. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt primite" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe, din împrumuturi primite pe termen scurt. 

5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 
- cu sumele achitate furnizorilor pentru activele fixe. 

531 "Casa" 
- cu sumele în numerar plătite furnizorilor de active fixe. 
541 "Acreditive" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispoziţia acestora. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din alocaţii bugetare cu destinaţie specială. 

553 "Disponibil din taxe speciale" 
- cu sumele achitate furnizorilor de active fixe. 

554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" 
- cu sumele achitate furnizorilor de active fixe corporale pentru realizarea de investiţii ale 
serviciilor publice de interes local. 

556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" 
- cu sumele achitate constructorilor pentru lucrările executate la obiective de investiţii pentru 

construirea de noi locuinţe. 
558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile" 



- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe din cofinanţare de la buget. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din venituri proprii şi subvenţii. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării datoriilor în valută către 

furnizorii de active fixe; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

furnizorilor de active fixe în valută. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe. 
771 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" 
- cu sumele datorate şi neachitate diverşilor furnizori de active fixe care au intrat în acţiunea 

de stingere a unor obligaţii bugetare prin compensare, potrivit legii. 
4.Contul 405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu furnizorii de active fixe pe baza de 
efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, trata, etc.). Contul 405 "Efecte de plătit pentru active 
fixe" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează efectele de plătit iar în debit 

plata efectelor. 
Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit. 

Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de efecte comerciale. 
Contul 405 "Efecte de plătit pentru active fixe" se creditează prin debitul conturilor: 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu valoarea acceptata de către furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
efectelor de plătit pentru active fixe în valută. 
Contul 405 "Efecte de plătit" se debitează prin creditul conturilor: 

512 "Conturi la bănci" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garante de autorităţile administraţiei publice 

locale" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării datoriilor în valută; 



- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

efectelor de plătit pentru active fixe în valută. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale de 

plătit pentru active fixe. 
5.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu furnizorii pentru materiale 
aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate pentru care nu s-au primit facturi. Contul 
408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

sumele datorate furnizorilor de la care nu s-au primit facturi, iar în debit, valoarea facturilor 
sosite. 

Soldul creditor al contului exprima datoriile faţă de furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi 

furnizori externi. 
Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se creditează prin debitul conturilor: 
301 "Materii prime" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la furnizorii de la care 
nu s-au primit facturi. 

302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la furnizorii de 
la care nu s-au primit facturi. 

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar, achiziţionate 

de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 
304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la 

furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 
305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare intrate de la 
furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 
361 "Animale şi pasări" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la furnizorii de la 
care nu s-au primit facturi. 

371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au 
primit facturi. 

381 "Ambalaje" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-

au primit facturi. 
4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor efectuate pentru care nu au 

sosit facturi. 
532 "Alte valori" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 
biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori achiziţionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 

601 "Cheltuieli cu materiile prime" 
- cu valoarea materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent, 

pentru care urmeazăsă se primească facturi. 
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 

- cu valoarea materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului 
intermitent, pentru care urmeazăsă se primească facturi. 
610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 

- cu valoarea consumului de energie şi apa, pentru care urmeazăsă se primească facturi. 
611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 

- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate, pentru care urmeazăsă se 
primească facturi. 
612 "Cheltuieli cu chiriile" 



- cu sumele reprezentând chiriile datorate terţilor pentru care urmeazăsă se primească facturi. 

613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 
- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor pentru care urmeazăsă se primească 
facturi. 

622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 
- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor, pentru care urmeazăsă se primească 

facturi. 
623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 
- cu sumele care privesc acţiunile de protocol, reclama şi publicitate datorate terţilor, pentru 

care urmeazăsă se primească facturi. 
624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 

- cu sumele care privesc transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal, datorate 
terţilor, pentru care urmeazăsă se primească facturi. 

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor, pentru care 
urmeazăsă se primească facturi. 

628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 
- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi, pentru care urmeazăsă se primească 

facturi. 
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 
- cu sumele datorate terţilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, pentru care 

urmeazăsă se primească facturi. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
furnizorilor - facturi nesosite în valută. 
682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" 

- cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizării potrivit legii, pentru care 
urmeazăsă se primească facturi. 

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 
- cu valoarea facturilor primite în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi 

nesosite. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
furnizorilor - facturi nesosite în valută. 
6.Contul 409 "Furnizori - debitori" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru livrări de 
bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont 

de activ. În debitul contului se înregistrează avansurile plătite furnizorilor, iar în credit, 
regularizarea avansurilor la primirea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor. 
Soldul debitor al contului exprima avansurile acordate furnizorilor, nedecontate. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
4091 "Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor"; 

4092 "Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări". 
Contul 409 "Furnizori - debitori" se debitează prin creditul conturilor: 
162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii. 

163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 

prestări de servicii. 
164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu avansurile acordate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 

prestări de servicii. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu avansurile acordate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii. 
401 "Furnizori" 



- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate la furnizori. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrări de bunuri, executări 
de lucrări sau prestări de servicii. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii. 
517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garante de autorităţile administraţiei publice 

locale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii 

prestate din împrumuturi interne şi externe primite de la bugetul local pentru investiţii. 
531 "Casa" 
- cu avansurile acordate în numerar furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări 

sau prestări de servicii. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

553 "Disponibil din taxe speciale" 
- cu sumele achitate în avans furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate şi servicii 
prestate. 

558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
furnizorilor - debitori în valută. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu avansurile acordate furnizorilor, pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

Contul 409 "Furnizori - debitori" se creditează prin debitul conturilor: 
401 "Furnizori" 



- cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor; 

^ 
- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire predate furnizorilor. 
608 "Cheltuieli privind ambalajele" 

- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor ca urmare 
a degradării. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării furnizorilor - debitori în 
valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
furnizorilor - debitori în valută. 

(2)Grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" 
Grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" cuprinde următoarele conturi: 411 "Clienţi", 413 "Efecte 

de primit de la clienţi", 418 "Clienţi - facturi de întocmit" şi 419 "Clienţi creditori". 
1.Contul 411 "Clienţi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu clienţii pentru produsele vândute, 

lucrările executate, serviciile prestate, pentru care s-au întocmit facturi. Contul 411 "Clienţi" 
este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele datorate de clienţi, pentru 

care s-au întocmit facturi, iar în credit, sumele încasate de la aceştia. 
Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate de clienţi. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

4111 "Clienţi cu termen sub 1 an"; 
4112 "Clienţi cu termen peste 1 an"; 

4118 "Clienţi incerţi sau în litigiu". 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare client. Clienţii se grupează în clienţi interni şi clienţi 
externi. 

Contul 411 "Clienţi" se debitează prin creditul conturilor: 
134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" 

- cu valoarea bunurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate de serviciile publice de 
interes local care desfăşoară activităţi de natura economica şi care au obligaţia calculării, 
înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente acestor activităţi prin 

tarif sau preţ, potrivit legii, şi constituirea fondului de amortizare. 
304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare împrumutate şi 
pentru împrospătarea stocurilor. 
305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare împrumutate şi 
pentru împrospătarea stocurilor. 

418 "Clienţi - facturi de întocmit" 
- cu valoarea facturilor întocmite către clienţi. 
419 "Clienţi-creditori" 

- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate clienţilor; 
- cu valoarea avansurilor datorate de clienţi. 

4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" 
- cu taxa pe valoarea adăugată colectată cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise 
către clienţi. 

4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă bunurilor livrate, lucrărilor executate şi 

serviciilor prestate, cu plata în rate. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele reprezentând venituri datorate bugetelor. 
467 "Creditori ai bugetelor" 
- cu sumele de restituit contribuabililor după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari. 

472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu veniturile aferente exerciţiilor viitoare înregistrate în avans. 

532 "Alte valori" 
- cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite, returnate către unităţile emitente. 
701 "Venituri din vânzarea produselor finite" 



- cu valoarea la preţ de vânzare a produselor finite, animalelor şi păsărilor livrate clienţilor. 

702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a semifabricatelor livrate clienţilor. 
703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 

- cu valoarea la preţ de vânzare a produselor reziduale livrate clienţilor. 
704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" 

- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate clienţilor. 
705 "Venituri din studii şi cercetări" 
- cu valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare executate clienţilor. 

706 "Venituri din chirii" 
- cu valoarea chiriilor facturate clienţilor. 

707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor livrate clienţilor. 

708 "Venituri din activităţi diverse" 
- cu sumele reprezentând venituri din activităţi diverse. 
714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" 

- cu valoarea creanţelor reactivate. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor în valută. 
Contul 411 "Clienţi" se creditează prin debitul conturilor: 

413 "Efecte de primit de la clienţi" 
- cu valoarea efectelor comerciale acceptate. 

419 "Clienţi-creditori" 
- cu avansurile decontate cu clienţii; 
- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, primite de la clienţi. 

4427 "Taxa pe valoare adăugata colectată" 
- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă avansurilor primite de la clienţi. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele datorate bugetului, virate acestuia. 
467 "Creditori ai bugetelor" 

- cu întregirea preţului bunului adjudecat, cu taxa de participare la licitaţie depusa de 
adjudecatar. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate reprezentând creanţe încasate. 
511 "Valori de încasat" 

- cu valoarea cecurilor primite de la clienţi. 
512 "Conturi la bănci" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil pentru livrări de bunuri, executări de 
lucrări sau prestări de servicii. 
528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis la unităţile de trezorerie a statului 
reprezentând sume obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite. 

529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri din vânzarea spatiilor comerciale cu plata în rate, 
cuvenite bugetului de stat şi bugetului local. 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar de la clienţi. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil, reprezentând contravaloarea bunurilor 

vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 
557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a satului" 
- cu sumele încasate de la clienţi din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a 

statului. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil, reprezentând contravaloarea bunurilor 
vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 



- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil, reprezentând contravaloarea bunurilor 

vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil, reprezentând contravaloarea bunurilor 

vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 
654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 

- cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenta a clienţilor incerţi sau în litigiu. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării clienţilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor în valută. 

2.Contul 413 "Efecte de primit de fa clienţi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu clienţii pe baza de efecte comerciale 

(bilet la ordin, cambie, trata, etc.). Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" este un cont de 
activ. În debitul contului se înregistrează sumele datorate de clienţi reprezentând valoarea 
efectelor comerciale acceptate, iar în credit, sumele încasate de la clienţi. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit. 
Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" se debitează prin creditul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu valoarea efectelor comerciale acceptate. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
efectelor de primit de la clienţi în valută. 

Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" se creditează prin debitul conturilor: 
511 "Valori de încasat" 
- cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienţi. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil. 

528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 
- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din venituri proprii. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din venituri proprii şi subvenţii. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din venituri proprii. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" cu diferenţele de curs valutar nefavorabile 
rezultate în urma încasării efectelor de primit de la clienţi în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

efectelor de primit de la clienţi în valută. 
3.Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" 

Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază decontările cu clienţii pentru bunurile livrate, serviciile 
prestate sau lucrările executate pentru care nu s-au întocmit facturi. Contul 418 "Clienţi - facturi 
de întocmit" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea prestaţiilor 

pentru care nu s-au întocmit facturi, iar în credit, valoarea facturilor întocmite către clienţi. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea bunurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor 

prestate pentru care nu s-au întocmit facturi. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare client. 

Clienţii se grupează în clienţi interni şi clienţi externi. 
Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se debitează prin creditul conturilor: 
4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 

- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă bunurilor livrate, lucrărilor executate şi 
serviciilor prestate, potrivit legii, pentru care nu s-au întocmit facturi. 

472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu veniturile din creanţe înregistrate în avans. 
701 "Venituri din vânzarea produselor finite" 



cu valoarea la preţ de vânzare a produselor finite, animalelor şi păsărilor livrate clienţilor, pentru 

care nu s-au întocmit facturi. 
702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a semifabricatelor livrate clienţilor, pentru care nu s-au întocmit 

facturi. 
703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 

- cu valoarea la preţ de vânzare a produselor reziduale livrate clienţilor, pentru care nu s-au 
întocmit facturi. 
704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" 

- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate clienţilor, pentru care nu s-au întocmit 
facturi. 

705 "Venituri din studii şi cercetări" 
- cu valoarea studiilor şi contractelor de cercetare executate clienţilor, pentru care nu s-au 

întocmit facturi. 
706 "Venituri din chirii" 
- cu valoarea chiriilor de încasat de la clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi. 

707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor livrate clienţilor, pentru care nu s-au întocmit 

facturi. 
708 "Venituri din activităţi diverse" 
- cu sumele reprezentând venituri din activităţi diverse, pentru care nu s-au întocmit facturi. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

clienţilor - facturi de întocmit în valută. 
Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se creditează prin debitul conturilor: 
411 "Clienţi" 

- cu valoarea facturilor întocmite către clienţi. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor - facturi de întocmit în valută; 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării clienţilor facturi de 

întocmit în valută. 
4.Contul 419 "Clienţi - creditori" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta avansurilor primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, 
executări de lucrări şi prestări de servicii. Contul 419 "Clienţi - creditori" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează avansurile încasate de la clienţi, iar în debit, decontarea 

avansurilor primite de la clienţi. 
Soldul creditor al contului reprezintă avansurile primite de la clienţi şi nedecontate. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare client - creditor. Clienţii - creditori se grupează în 
clienţi interni şi clienţi externi. 
Contul 419 "Clienţi - creditori" se creditează prin debitul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate clienţilor; 

- cu valoarea avansurilor datorate de clienţi. 
512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 

livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de 
bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 
livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 

livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 



- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 

livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 

livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor - creditori în valută. 
Contul 419 "Clienţi - creditori" se debitează prin creditul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu avansurile decontate cu clienţii; 

- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, primite de la clienţi. 
708 "Venituri din activităţi diverse" 

- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite de clienţi. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării datoriilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor - creditori în valută. 

(3)Grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" 
Grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" cuprinde următoarele conturi: 421 "Personal-salarii 
datorate", 422 "Pensionari - pensii datorate", 423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate", 

424 "Şomeri-indemnizaţii datorate", 425 "Avansuri acordate personalului", 426 "Drepturi de 
personal neridicate", 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor", 428 "Alte 

datorii şi creanţe în legătura cu personalul", 429 "Bursieri şi doctoranzi". 
1.Contul 421 "Personal-salarii datorate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu salariaţii instituţiei pentru salariile şi 

celelalte drepturi de personal cuvenite. Contul 421 "Personal-salarii datorate" este un cont de 
pasiv. În creditul contului se înregistrează salariile şi alte drepturi de personal stabilite prin 

statele de salarii iar în debit sumele plătite efectiv, reţinerile din salarii şi salariile neridicate. 
Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate salariaţilor ramase neachitate la sfârşitul 
lunii. 

Contabilitatea analitică se asigura cu ajutorul statelor de salarii, distinct pentru sume acordate 
din fondul de salarii şi din contribuţia de asigurări sociale. 

Contul 421 "Personal-salarii datorate" se creditează prin debitul contului: 
641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 
- cu salariile şi alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat. 

Contul 421 "Personal-salarii datorate" se debitează prin creditul conturilor: 
425 "Avansuri acordate personalului" 

- cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansurile acordate salariaţilor. 
426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plata. 

427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 
- cu sumele reţinute de la salariaţi, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în 

rate, etc. datorate terţilor. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 
- cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate instituţiei; 

- cu garanţiile gestionare reţinute personalului, potrivit legii. 
431 "Asigurări sociale" 

- cu contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale, reţinute din salarii, potrivit legii; 
- cu contribuţiile asiguraţilor pentru asigurările sociale de sănătate reţinute din salarii, potrivit 

legii. 
437 "Asigurări pentru şomaj" 
- cu contribuţiile angajaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, reţinute din salarii. 

444 "Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi" 
- cu sumele datorate bugetului reprezentând impozit pe venitul din salarii reţinut din drepturile 

băneşti cuvenite salariaţilor, potrivit legii. 
512 "Conturi la bănci" 



- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 

legii. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi, cuvenite 

potrivit legii. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi, cuvenite 
potrivit legii. 
531 "Casa" 

- cu sumele plătite în numerar salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 
legii. 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele plătite prin virament personalului reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite 

potrivit legii. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele plătite prin virament personalului reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite 

potrivit legii. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele plătite prin virament personalului reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite 
potrivit legii. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele plătite prin virament personalului reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite 
potrivit legii. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 
legii. 

2.Contul 422 "Pensionari-pensii datorate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu pensionarii, pentru pensiile şi celelalte 

drepturi cuvenite, potrivit legii. Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează drepturile de pensie şi alte drepturi prevăzute de lege 
cuvenite pensionarilor, iar în debit, sumele plătite efectiv, reţinerile din pensii şi drepturile de 

pensie neridicate. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

4221 "Pensionari civili-pensii datorate"; 
4222 "Pensionari militari-pensii datorate" 
Contul 422 "Pensionari-pensii datorate" se creditează prin debitul conturilor: 

676 "Asigurări sociale" 
- cu pensiile de asigurări sociale, pensii şi ajutoare IOVR, datorate pensionarilor, militarilor şi 

altor persoane. 
Contul 422 "Pensionari-pensii datorate" se debitează prin creditul conturilor: 
426 "Drepturi de personal neridicate" 

- cu pensiile şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plata. 
427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 

- cu sumele reţinute de la pensionari, datorate terţilor. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 
- cu sumele reţinute pensionarilor pentru stingerea debitelor faţă de instituţie. 

444 "Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi" 
- cu sumele datorate bugetului reprezentând impozit pe venitul din pensie. 

770 "Finanţare de la buget" 
- cu sumele plătite reprezentând pensii şi alte drepturi cuvenite potrivit legii. 

3.Contul 423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de 
munca, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate. 

Contul 423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează sumele datorate personalului sub forma de ajutoare, iar în debit, plata 

ajutoarelor, reţinerile din ajutoare şi ajutoarele ramase neridicate. 
Soldul creditor al contului reprezintă ajutoarele datorate salariaţilor. 



Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plata privind acordarea acestor drepturi 

băneşti. 
Contul 423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" se creditează prin debitul conturilor: 
431 "Asigurări sociale" 

- cu sumele datorate personalului, reprezentând ajutoare suportate din contribuţiile 
angajatorilor pentru asigurări sociale (indemnizaţii de boala pentru incapacitate temporara de 

munca, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate). 
Contul 423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" se debitează prin creditul conturilor: 
425 "Avansuri acordate personalului" 

- cu sumele reţinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale şi indemnizaţii reprezentând 
avansuri acordate. 

426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu ajutoare şi indemnizaţii neridicate în termenul legal de plata. 

427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 
- cu sumele reţinute din ajutoare şi indemnizaţii datorate terţilor. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 

- cu sumele reţinute din ajutoare şi indemnizaţii pentru stingerea debitelor datorate instituţiei. 
431 "Asigurări sociale" 

- cu contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de stat reţinute din ajutoare şi 
indemnizaţii, potrivit legii; 
- cu contribuţiile asiguraţilor pentru asigurările sociale de sănătate reţinute din ajutoare şi 

indemnizaţii potrivit legii. 
444 "Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi" 

- cu sumele datorate bugetului reprezentând impozit pe venitul din ajutoare şi indemnizaţii 
cuvenite salariaţilor, potrivit legii. 
531 "Casa" 

- cu sumele plătite în numerar personalului reprezentând ajutoare şi indemnizaţii cuvenite 
potrivit legii. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând ajutoare şi indemnizaţii. 
4.Contul 425 "Avansuri acordate personalului" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu personalul pentru avansurile acordate 
din salarii şi din alte drepturi salariale cuvenite acestuia. Contul 425 "Avansuri acordate 

personalului" este un cont de activ. În debit se înregistrează avansurile plătite personalului, iar 
în credit reţinerea avansurilor din salarii. 
Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate şi nedecontate. Contabilitatea analitică 

se ţine cu ajutorul listelor de plata, distinct pentru sume acordate din fondul de salarii şi din 
contribuţia de asigurări sociale. 

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se debitează prin creditul conturilor: 
426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu avansurile neridicate în termenul legal de plata. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 
531 "Casa" 

- cu sumele plătite în numerar personalului, reprezentând avansuri din salarii şi alte drepturi. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu avansurile plătite personalului prin virament. 
Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se creditează prin debitul conturilor: 



421 "Personal - salarii datorate" 

- cu sumele reţinute pe statele de plata reprezentând avansurile acordate salariaţilor. 
423 "Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate" 
- cu sumele reţinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale şi indemnizaţii reprezentând 

avansuri acordate. 
5.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta salariilor, ajutoarelor, indemnizaţiilor şi pensiilor 
neridicate în termenul legal. Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează salariile, ajutoarele, indemnizaţiile şi pensiile neridicate în 

termenul legal, iar în debit plata acestora sau prescrierea. Soldul creditor al contului reprezintă 
drepturi de personal neridicate. 

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se creditează prin debitul conturilor: 
421 "Personal-salarii datorate" 

- cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plata. 
422 "Pensionari - pensii datorate" 
- cu pensiile şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plata. 

423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" 
- cu ajutoare şi indemnizaţii neridicate în termenul legal de plata. 

424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" 
- cu indemnizaţiile de şomaj neridicate. 
425 "Avansuri acordate personalului" 

- cu avansurile neridicate în termenul legal de plata. 
Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se debitează prin creditul conturilor: 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu salariile, pensiile, ajutoarele, indemnizaţiile şi alte drepturi neridicate, prescrise, datorate 
bugetului potrivit legii. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele achitate personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu sumele achitate personalului, prin virament evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu sumele achitate personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 
531 "Casa" 

- cu sumele achitate în numerar personalului, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" 
- cu sumele achitate personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele achitate personalului, prin virament evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele achitate personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele achitate personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele achitate personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

6.Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor. 

Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" este un cont de pasiv. În 
creditul contului se înregistrează sumele reţinute de la salariaţi datorate terţilor, iar în debit, 
sumele achitate terţilor. 



Soldul creditor al contului reprezintă sumele reţinute de la salariaţi datorate terţilor. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
4271 "Reţineri din salarii datorate terţilor"; 
4272 "Reţineri din pensii datorate terţilor"; 

4273 "Reţineri din alte drepturi datorate terţilor". 
Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" se creditează prin debitul 

conturilor: 
421 "Personal-salarii datorate" 
- cu sumele reţinute de la salariaţi, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în 

rate, etc. datorate terţilor. 
422 "Pensionari - pensii datorate" 

- cu sumele reţinute de la pensionari, datorate terţilor. 
423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" 

- cu sumele reţinute din ajutoare şi indemnizaţii, datorate terţilor. 
Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" se debitează prin creditul 
conturilor: 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 

salarii. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 

salarii. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 
salarii. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 
salarii. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 
salarii. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 

salarii. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii. 

7.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu salariaţii la încheierea exerciţiului 

financiar, precum şi a altor creanţe şi datorii în legătura cu personalul. 
Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" este un cont bifuncţional. În creditul 
contului se înregistrează sumele datorate salariaţilor sub forma de ajutoare (tichete de masa), 

stimulente sau alte drepturi pentru care nu s-au întocmit state de plata, determinate de 
activitatea exerciţiului financiar care urmeazăsă se încheie, inclusiv indemnizaţiile pentru 

concediile de odihna neefectuate până la încheierea exerciţiului financiar. În debit se 
înregistrează sumele achitate personalului, evidenţiate anterior în acest cont sau sumele 
datorate de personal reprezentând chirii şi consumuri care constituie venitul instituţiei, precum 

şi sumele datorate provenind din avansuri nejustificate, salarii şi sporuri necuvenite, ajutoare 
de boala necuvenite, restituirea garanţiilor şi dobânzilor datorate gestionarilor. 

Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate de personal instituţiei, iar soldul creditor 
al contului reprezintă sumele datorate de instituţie personalului. 

Contul se detaliază în următoarele conturi sintetice de gradul II: 
4281 "Alte datorii în legătura cu personalul"; 
4282 "Alte creanţe în legătura cu personalul". 

Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" se creditează prin debitul 
conturilor: 

421 "Personal - salarii datorate" 
- cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate instituţiei; 
- cu garanţiile gestionare de reţinut personalului, potrivit legii. 



422 "Pensionari - pensii datorate" 

- cu sumele reţinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate instituţiei. 
423 "Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate" 
- cu sumele reţinute din ajutoare şi indemnizaţii pentru stingerea debitelor datorate instituţiei. 

424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" 
- cu sumele reţinute şomerilor pentru stingerea debitelor datorate instituţiei publice. 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate de la salariaţi, evidenţiate anterior în acest cont. 
641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu indemnizaţiile pentru concediile de odihna neefectuate 
pana la închiderea exerciţiului financiar. 

645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu contribuţiile pentru asigurări sociale aferente concediilor 

de odihna neefectuate pana la închiderea exerciţiului financiar. 
647 "Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului" 
cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimulării personalului. 

Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" se debitează prin creditul 
conturilor: 

4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" 
- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă sumelor datorate privind debite ale 
salariaţilor. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, care se varsă la buget, potrivit legii; 

- cu partea din valoarea imputaţiei de recuperat de la personal reprezentând diferenţa dintre 
valoarea de înlocuire şi cea contabila a bunului imputat, care urmeazăsă se vireze la buget. 
531 "Casa" 

- cu sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca drepturi de personal. 
532 "Alte valori" 

- cu valoarea tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului. 
542 "Avansuri din trezorerie" 
- cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate. 706 "Venituri din chirii" 

- cu sumele datorate de salariaţi reprezentând chirii care constituie venituri ale instituţiei. 
719 "Alte venituri operaţionale" 

- cu sumele datorate de personal reprezentând debite din salarii, ajutoare şi indemnizaţii, 
sporuri necuvenite şi avansuri nejustificate, în situaţia în care constituie venit al instituţiei; 
- cu imputaţiile de recuperat de la personal, la valoarea contabila a bunului imputat, în situaţia 

în care constituie venit al instituţiei; 
- cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal. 

8.Contul 429 "Bursieri şi doctoranzi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu elevii, studenţii şi doctoranzii pentru 
drepturile sub forma de burse acordate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Contul 429 "Bursieri şi doctoranzi" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
sumele datorate bursierilor şi doctoranzilor, iar în debit, sumele achitate acestora din 

disponibilităţile băneşti ale instituţiei. 
Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate. 
Contul 429 "Bursieri şi doctoranzi" se creditează prin debitul conturilor: 

679 "Alte cheltuieli" 
- cu bursele acordate elevilor, studenţilor şi doctoranzilor, pe baza statelor de plata întocmite. 

Contul 429 "Bursieri şi doctoranzi" se debitează prin creditul conturilor: 
462 "Creditori" 

- cu bursele neridicate în termen de către elevi, studenţi şi doctoranzi care se plătesc ulterior. 
531 "Casa" 
- cu sumele plătite în numerar elevilor, studenţilor şi doctoranzilor, reprezentând bursele 

acordate potrivit reglementarilor în vigoare. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu sumele plătite prin virament elevilor, studenţilor şi doctoranzilor reprezentând burse 
acordate potrivit reglementarilor în vigoare. 
(4)Grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia sociala şi conturi asimilate" 



Grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia sociala şi conturi asimilate" cuprinde următoarele conturi: 

431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru şomaj", 438 "Alte datorii sociale". 
1.Contul 431 "Asigurări sociale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor privind contribuţiile angajatorilor pentru 

asigurări sociale, contribuţiile angajaţilor pentru asigurări sociale, contribuţiile angajatorilor 
pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiile angajaţilor pentru asigurările sociale de 

sănătate, contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale şi 
contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii. Contul 431 "Asigurări sociale" este un 
cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează contribuţiile angajatorilor şi angajaţilor 

pentru asigurări sociale, asigurările sociale de sănătate şi contribuţiile angajatorilor pentru 
accidente de munca şi boli profesionale iar în debit sumele plătite în contul acestor contribuţii. 

(la data 22-mai-2006 alin. (4), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 4 modificat de subpunctul III.., punctul 2. din 
anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
Soldul creditor al contului reprezintă contribuţiile datorate şi neachitate de angajator şi asiguraţi 
la bugetul asigurărilor sociale. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
4311 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" 

4312 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale" 
4313 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" 
4314 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate" 

4315 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale". 
4317 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii" (cont sintetic de gradul II) 

(la data 22-mai-2006 alin. (4), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 2. 
din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
Contul 431 "Asigurările sociale" se creditează prin debitul conturilor: 
421 "Personal-salarii datorate" 

- cu contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale, reţinute din drepturile salariale, potrivit 
legii; 

- cu contribuţiile asiguraţilor pentru asigurările sociale de sănătate reţinute din drepturile 
salariale, potrivit legii; 
423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" 

- cu contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale reţinute din ajutoare şi indemnizaţii, 
potrivit legii; 

- cu contribuţiile asiguraţilor pentru asigurările sociale de sănătate reţinute din ajutoare şi 
indemnizaţii, potrivit legii. 
645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" 

- cu contribuţia asiguratorie pentru muncă", iar la debitarea contului în corespondenţă cu contul 
contabil 770 "Finanţarea de la buget" se completează cu textul: 

- cu sumele virate la bugetul de stat de către angajatori reprezentând contribuţia asiguratorie 
pentru muncă". 

(la data 31-ian-2018 alin. (4), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de Art. I, punctul 3., subpunctul 

3.1.. din Ordinul 1176/2018 ) 
- cu contribuţiile angajatorilor pentru asigurările sociale de stat, potrivit legii; 
- cu contribuţiile angajatorilor pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit legii; 

- cu contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale, potrivit legii. 
- cu contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 

(la data 22-mai-2006 alin. (4), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 2. 

din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
Contul 431 "Asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor: 
423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" 
- cu sumele datorate personalului, reprezentând ajutoare suportate din contribuţiile 

angajatorilor pentru asigurări sociale (ajutoare de boala pentru incapacitate temporara de 
munca, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate). 

- cu sumele datorate personalului, reprezentând ajutoare sociale suportate din contribuţia 
angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii 

(la data 22-mai-2006 alin. (4), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 2. 

din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
512 "Conturi la bănci" 
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- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 

asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 
asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 

asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 

asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 
asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 

asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 
asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
2.Contul 437 "Asigurări pentru şomaj" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor privind contribuţiile angajatorilor şi ale 
asiguraţilor pentru şomaj respectiv contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru 

plata creanţelor salariale, potrivit legii. Contul 437 "Asigurări pentru şomaj" este un cont de 
pasiv. În creditul contului se înregistrează contribuţiile angajatorilor şi asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj iar în debit sumele plătite în contul acestor contribuţii. Soldul creditor 

al contului reprezintă sumele datorate şi neachitate de angajatori şi de asiguraţi la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 modificat de subpunctul III.., punctul 1. din 
anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
4371 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" 

4372 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" 
4373 "Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale" 

(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. 
din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
Contul 437 "Asigurări pentru şomaj" se creditează prin debitul conturilor: 
421 "Personal - salarii datorate" 

- cu contribuţiile angajaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, reţinute din salariu. 
645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" 

- cu contribuţiile angajatorilor la bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit legii. 
- cu contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 

(la data 01-ian-2007 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. din 
anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
Contul 437 "Asigurări pentru şomaj" se debitează prin creditul conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 
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- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale. 
(la data 01-ian-2007 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. din 

anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale. 

(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. 

din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale. 

(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. 

din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale. 
(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. 

din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale. 

(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. 

din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale. 

(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. 
din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale. 
(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. 

din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale. 

(la data 13-nov-2006 alin. (4), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de subpunctul III.., punctul 1. 

din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
3.Contul 438 "Alte datorii sociale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta altor datorii ale instituţiilor publice (drepturi pentru 
donatorii de sânge, alocaţii şi alte ajutoare pentru copii, alocaţia suplimentara pentru familiile 

cu mai mulţi copii, alocaţia de încredinţare şi plasament familial, ajutorul anual pentru veteranii 
de război, alocaţia familiala complementara, protecţia persoanelor cu handicap, ajutoare 

sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, renta viagera, alocaţii şi indemnizaţii pentru 
persoanele cu handicap, alte drepturi stabilite prin dispoziţii legale). Contul 438 "Alte datorii 
sociale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele reprezentând 
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ajutoare sociale datorate altor categorii de persoane, iar în debit, sumele achitate acestor 

persoane. 
Soldul creditor al contului exprima datoriile către alte categorii de persoane. 
Contul 438 "Alte datorii sociale" se creditează prin debitul următoarelor conturi: 

677 "Ajutoare sociale" 
- cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de sânge, alocaţii şi alte 

ajutoare pentru copii, ajutor pentru încălzirea locuinţei, protecţia persoanelor cu handicap, 
ajutoare sociale etc.) 
Contul 438 "Alte datorii sociale" se debitează prin creditul următoarelor conturi: 

531 "Casa" 
- cu sumele plătite în numerar reprezentând alte datorii sociale. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele virate asigurărilor sociale reprezentând alte datorii sociale. 

(5)Grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi 
asimilate" 
Grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat şi conturi 

asimilate" cuprinde următoarele conturi: 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale", 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei", 442 "Taxa pe 

valoarea adăugata", 444 "Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi", 446 "Alte impozite, 
taxe şi vărsăminte asimilate", 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul". 
1.Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugata" 

Instituţiile publice, care potrivit legii sunt plătitoare de taxa pe valoarea adăugată evidenţiază 
operaţiunile privind taxa pe valoarea adăugată cu ajutorul contului 442 "Taxa pe valoarea 

adăugata" care se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata"; 
4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"; 

4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila"; 
4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"; 

4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă". 
Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugata" este un cont bifuncţional. 
Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta taxei pe valoarea adăugată datorata bugetului statului. 
Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" este un cont de pasiv. În creditul contului 

se înregistrează, la sfârşitul lunii, taxa pe valoarea adăugată datorata bugetului statului, 
rezultata ca diferenţa intre taxa pe valoarea adăugată colectată (mai mare) şi taxa pe valoarea 
adăugată deductibila (mai mica), iar în debit, taxa pe valoarea adăugată virata la bugetul 

statului. Soldul creditor al contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată exigibila la plata. 
Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" se creditează prin debitul contului: 

4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" 
- la sfârşitul lunii, cu taxa pe valoarea adăugată datorata bugetului statului, reprezentând 
diferenţa între taxa pe valoarea adăugată colectată (mai mare) şi taxa pe valoarea adăugată 

deductibila (mai mica). 
Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" se debitează prin creditul conturilor: 

528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 
- cu taxa pe valoarea adăugată încasata virata la bugetul de stat. 
4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" 

- cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensata. 
531 "Casa" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata în numerar bugetului de stat. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului. 
Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" 



Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul 

statului. Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" este cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează, la sfârşitul lunii, taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul 
de stat rezultata ca diferenţa intre taxa pe valoarea adăugată colectată (mai mica) şi taxa pe 

valoarea adăugată deductibila (mai mare), iar în credit, taxa pe valoarea adăugată recuperata 
de la bugetul statului. 

Soldul debitor al contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată rămasa de recuperat de la 
bugetul statului. 
Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se debitează prin creditul contului: 

4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 
- la sfârşitul lunii, cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului, 

reprezentând diferenţa dintre taxa pe valoarea adăugată deductibila (mai mare) şi taxa pe 
valoarea adăugată colectată (mai mica). 

Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se creditează prin debitul conturilor: 
4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 
- cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat, compensata. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului. 
Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise 

de furnizori pentru bunurile achiziţionate, lucrările executate şi serviciile prestate. Contul 4426 
"Taxa pe valoarea adăugată deductibila" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează taxa pe valoarea adăugată deductibila potrivit reglementarilor legale, iar în credit, 
suma dedusa din taxa pe valoarea adăugată colectată, suma ce urmează a se recupera de la 
bugetul statului, precum şi prorata din taxa pe valoarea adăugată devenita nedeductibila pentru 

operaţiunile scutite de taxa pe valoarea adăugata. 
Contul nu prezintă sold la sfârşitul lunii. 

Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 
- cu taxa pe valoarea adăugată deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise 

de furnizori. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu taxa pe valoarea adăugată deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise 
de furnizorii de active fixe. 
4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 

- cu taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii cu plata în rate, 
devenita exigibila. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 

bunurile şi serviciile din import. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 

administraţiei publice locale" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 

bunurile şi serviciile din import. 
517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 



- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 

bunurile şi serviciile din import. 
531 "Casa" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata în numerar autorităţilor vamale pentru bunurile şi 

serviciile din import. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- cu taxa pe valoarea adăugată deductibila aferentă bunurilor şi serviciilor decontate din 
avansuri de trezorerie. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 

bunurile şi serviciile din import. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 

bunurile şi serviciile din import. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 
Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" se creditează prin debitul conturilor: 4424 

"Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" 
- la sfârşitul lunii, cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului, 

reprezentând diferenţa dintre taxa pe valoarea adăugată deductibila (mai mare) şi taxa pe 
valoarea adăugată colectată (mai mica). 
4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" 

- cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit legii. 635 "Cheltuieli cu 
alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 

- cu prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibila devenita nedeductibila. 
Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta sumelor datorate bugetului statului reprezentând taxa 

pe valoarea adăugată aferentă vânzărilor de bunuri, executărilor de lucrări sau prestărilor de 
servicii. Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează, în cursul lunii, taxa pe valoarea adăugată aferentă vânzărilor de 
bunuri, executărilor de lucrări şi prestărilor de servicii către clienţi, iar în debit, taxa pe valoarea 
adăugată reprezentând dreptul de deducere al unităţii, precum şi taxa pe valoarea adăugată 

datorata bugetului statului. 
Contul nu prezintă sold la sfârşitul lunii. 

Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se creditează prin debitul conturilor: 
411 "Clienţi" 
- cu taxa pe valoarea adăugată colectată cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise 

către clienţi. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 

- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă sumelor datorate privind debite ale 
salariaţilor. 
4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 

- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, devenita exigibila. 
531 "Casa" 

- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă încasărilor în numerar, reprezentând 
vânzările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii. 

635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal 
sau predate cu titlu gratuit, cea aferentă lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum 

şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natura. 
Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se debitează prin creditul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă avansurilor primite de la clienţi. 
4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 



- la sfârşitul lunii, cu taxa pe valoarea adăugată datorata bugetului statului, reprezentând 

diferenţa între taxa pe valoarea adăugată colectată (mai mare) şi taxa pe valoarea adăugată 
deductibila (mai mica). 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit legii. 
Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta taxei pe valoarea adăugată neexigibilă, rezultata din 
vânzările şi cumpărările de bunuri, servicii şi lucrări efectuate cu plata în rate, precum şi taxa 
pe valoarea adăugată inclusa în preţul de vânzare cu amănuntul la instituţiile care ţin evidenta 

mărfurilor la acest preţ. Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" este un cont 
bifuncţional. În creditul contului se înregistrează taxa pe valoarea adăugată înscrisa în facturile 

emise pentru bunurile livrate sau serviciile prestate ce urmează a se încasa în lunile următoare 
sau prin decontări succesive, taxa pe valoarea adăugată aferentă preţului de vânzare cu 

amănuntul pentru mărfurile achiziţionate de către unităţile comerciale cu amănuntul, în cazul 
în care evidenta gestiunii se ţine la preţul de vânzare cu amănuntul, inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii cu plata în rate devenita exigibila, iar în 

debit, taxa pe valoarea adăugată aferentă vânzărilor de bunuri şi servicii cu plata în rate 
devenita exigibila, taxa pe valoarea adăugată aferentă mărfurilor vândute prin unităţile 

comerciale cu amănuntul, în cazul în care evidenta gestiunii se ţine la preţul de vânzare cu 
amănuntul, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii cu 
plata în rate. 

Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă. 
Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" se creditează prin debitul conturilor: 

371 "Mărfuri" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor intrate în gestiune, în situaţia în 
care evidenta mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul. 

411 "Clienţi" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă bunurilor livrate, lucrărilor executate şi 

serviciilor prestate, cu plata în rate. 
418 "Clienţi - facturi de întocmit" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă bunurilor livrate, lucrărilor executate şi 

serviciilor prestate, potrivit legii, pentru care nu s-au întocmit facturi. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

cu taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii cu plata în rate, 
devenita exigibila. 
Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" se debitează prin creditul conturilor: 

371 "Mărfuri" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vândute, lipsa, calamitate sau 

donate, în situaţia în care evidenta mărfurilor se ţine la preţul cu amănuntul. 
401 "Furnizori" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor efectuate cu plata în rate sau 

prin decontări succesive. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor de active fixe cu plata în rate. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă aferentă cumpărărilor efectuate pentru care nu au 

sosit facturi. 
4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" 

- cu taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, devenita exigibila. 
2.Contul 444 "Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu bugetul statului privind impozitul pe 
venitul din salarii şi din alte drepturi datorate bugetului statului. Contul 444 "Impozit pe venitul 
din salarii şi din alte drepturi" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele 

datorate bugetului reprezentând impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi, iar în debit, 
sumele virate la buget. 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului. 
Contul 444 "Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi" se creditează prin debitul 
conturilor: 



421 "Personal-salarii datorate" 

- cu sumele datorate bugetului reprezentând impozit pe venitul din salarii reţinut din drepturile 
băneşti cuvenite salariaţilor, potrivit legii. 
422 "Pensionari-pensii datorate" 

- cu sumele datorate bugetului reprezentând impozit pe venitul din pensie. 
423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" 

- cu sumele datorate bugetului reprezentând impozit pe venitul din ajutoare şi indemnizaţii 
cuvenite salariaţilor, potrivit legii. 
Contul 444 "Impozit pe venitul din salarii" se debitează prin creditul conturilor: 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii, ajutoare şi indemnizaţii. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii, ajutoare şi indemnizaţii. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele virate bugetului reprezentând impozit pe venitul din salarii, ajutoare şi indemnizaţii. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi. 
3.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale 
privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate. Contul 446 "Alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează valoarea altor 

impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului, iar în debit, plăţile efectuate 
bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate. 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale 
reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate. 
Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru bugetul statului şi bugetele locale, iar în cadrul 

acestora pe feluri de impozite. 
Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se creditează prin debitul conturilor: 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea taxelor vamale aferente instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor 
achiziţionate din import. 

214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 
protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active fixe corporale aprovizionate din import. 
301 "Materii prime" 

- cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import. 
302 "Materiale consumabile" 

- cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de inventar 

aprovizionate din import. 
361 "Animale şi pasări" 

- cu valoarea taxelor vamale aferente achiziţiei de animale şi pasări din import. 
371 "Mărfuri" 
- cu valoarea taxelor vamale aferente mărfurilor aprovizionate din import. 

381 "Ambalaje" 
- cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import. 

635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau 

bugetelor locale după caz. 
Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se debitează prin creditul conturilor: 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, 
taxe şi vărsăminte asimilate. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, 
taxe şi vărsăminte asimilate. 



562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, 
taxe şi vărsăminte asimilate. 
770 "Finanţarea de la buget" 

cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate. 

4.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta altor datorii şi creanţe cu bugetul. 
Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" este un cont bifuncţional. În creditul contului se 

înregistrează alte datorii faţă de buget, iar în debit, alte creanţe faţă de buget. 
Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de instituţie bugetului, iar soldul debitor 

sumele datorate de buget instituţiei. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

4481 "Alte datorii faţă de buget"; 
4482 "Alte creanţe privind bugetul". 
Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" se creditează prin debitul conturilor: 

302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din 

funcţiune a activelor fixe achiziţionate din alocaţii bugetare, care urmează a se vira la buget. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate 

din scoaterea din funcţiune a activelor fixe achiziţionate din alocaţii bugetare, care urmează a 
se vira la buget. 

401 "Furnizori" 
- cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului după prescrierea lor. 
411 "Clienţi" 

- cu sumele reprezentând venituri datorate bugetului. 
426 "Drepturi de personal neridicate" 

- cu salariile, pensiile, ajutoarele, indemnizaţiile şi alte drepturi neridicate, prescrise, datorate 
bugetului potrivit legii. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 

- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, care se varsă la buget, potrivit legii; 
- cu partea din valoarea imputaţiei de recuperat de la personal reprezentând diferenţa dintre 

valoarea de înlocuire şi cea contabila a bunului, care urmează să se vireze la buget. 
461 "Debitori" 
- cu partea din valoarea imputaţiei de recuperat de la terţi reprezentând diferenţa dintre 

valoarea de înlocuire şi cea contabila a bunului imputat, care urmează să se vireze la buget; 
462 "Creditori" 

- cu sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului după prescrierea lor. 
512 "Conturi la bănci" 
- cu dobânda încasata la disponibilul din cont care urmeazăsă se vireze la buget. 

518 "Dobânzi" 
- cu dobânzi de primit aferente disponibilităţilor din conturi care urmează a se vira la buget. 

529 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele încasate reprezentând creanţe bugetare încasate prin intermediul cardurilor; 
- cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat. 

531 "Casa" 
- cu plusul de numerar constatat în casierie cu ocazia inventarierii şi care urmează a se vira la 

buget. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în exerciţiul curent. 
Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" se debitează prin creditul conturilor: 



411 "Clienţi" 

- cu sumele datorate bugetului, virate acestuia. 
461 "Debitori" 
- cu sumele virate la buget de către debitori, reprezentând venituri ale bugetului, pe baza 

documentelor prezentate de aceştia; 
- cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea 

avansurilor primite. 
512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele virate bugetului reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 
- cu sumele virate la bugetul de stat, în termenul prevăzut de lege, a taxei pe valoarea 

adăugata. 
529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" 

- cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" 
- cu sumele virate în contul bugetului de stat, potrivit legii. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

(6)Grupa 45 "Decontări cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile - PHARE, 
SAPARD, ISPA, etc." 
Grupa 45 "Decontări cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile - PHARE, 

SAPARD, ISPA, etc." - cuprinde următoarele conturi: 450 "Sume de primit şi de restituit 
Comunităţii Europene", 451 "Sume de primit şi de restituit Fondului Naţional", 452 "Sume 

datorate Agenţiilor de Implementare", 453 "Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de 
Implementare", 454 "Sume de primit şi de restituit beneficiarilor", 455 "Sume de primit şi de 
restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeana), 

456 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile", 457 "Sume de recuperat 
de la Agenţiile de Implementare", 458 "Sume de primit de la Agenţii/ Autorităţi de 

implementare". 
1.Contul 458 "Sume de primit de la Agenţii/ Autorităţi de Implementare" 
Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de primit 

de la Agenţii/ Autorităţi de Implementare, reprezentând fonduri externe nerambursabile, pe 
baza cererilor de fonduri. 

Contul 458 "Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare" este un cont de activ. În 
debit se înregistrează sumele de primit de la Agenţii/ Autorităţi de Implementare iar în credit 
se înregistrează sumele primite. Soldul debitor reflecta sumele de primit, pe baza cererilor de 

fonduri. 
Contul 458 "Sume de primit de la Agenţii/ Autorităţi de Implementare" se debitează prin creditul 

următoarelor conturi: 
774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 

- cu sumele de primit de la Agenţii/ Autorităţi de Implementare reprezentând fonduri externe 
nerambursabile, pe baza cererilor de fonduri. 
Contul 458 "Sume de primit de la Agenţii/ Autorităţi de Implementare" se creditează prin debitul 

contului: 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

- cu sumele primite de la Agenţii/ Autorităţi de Implementare reprezentând fonduri externe 
nerambursabile. 
(7)Grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor" 



Grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor" cuprinde următoarele 

conturi: 461 "Debitori", 462 "Creditori", 463 "Creanţe ale bugetului de stat", 464 "Creanţe ale 
bugetului local", 465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat", 466 "Creanţe ale 
bugetelor fondurilor speciale" 467 "Creditori ai bugetelor", 468 "Împrumuturi acordate potrivit 

legii", 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate". 
1.Contul 461 "Debitori" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu terţe persoane privind creanţele pe 
baza de titluri executorii, precum şi a celor care provin din alte operaţii. 
Contul 461 "Debitori" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează drepturile 

instituţiei publice faţă de debitori iar în credit sumele încasate, precum şi cele scăzute în urma 
insolvabilităţii sau prescrierii, potrivit dispoziţiilor legale. 

Soldul debitor al contului reprezintă sumele neîncasate de la debitori. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

4611 "Debitori sub 1 an"; 
4612 "Debitori peste 1 an". 
Contul 461 "Debitori" se debitează prin creditul conturilor: 

135 "Fondul de risc" 
- cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la beneficiarii 

împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru 
neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate, a comisioanelor şi respectiv a 
ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente. 

136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe" 
- cu fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe din sumele de plătit de 

către persoanele fizice beneficiare ale locuinţelor. 
137 "Taxe speciale" 
- cu taxele speciale datorate de beneficiarii de servicii publice. 

161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" 
- cu suma împrumuturilor obţinute la valoarea de rambursare a obligaţiunilor emise. 

304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate drept 
consumuri nelegale din custodii. 

305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate drept 

consumuri nelegale din custodii. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu partea din valoarea imputaţiei de recuperat de la terţi reprezentând diferenţa dintre 

valoarea de înlocuire şi cea contabila a bunului imputat, care urmează să se vireze la buget. 
529 "Disponibil din sume colectate pentru unele bugete" 

- cu sumele încasate reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala 
maxima autorizata de peste 12 tone, cuvenita bugetului local. 
555 "Disponibil al fondului de risc" 

- cu sumele achitate instituţiilor finanţatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi 
garantate de unităţile administrativ-teritoriale. 

714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" 
- cu valoarea debitelor reactivate. 
764 "Venituri din investiţii financiare cedate" 

- cu valoarea investiţiilor financiare cedate; 
- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

debitorilor în valută. 
766 "Venituri din dobânzi" 
- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi. 768 "Alte venituri financiare" 

- cu alte venituri financiare datorate de către debitorii diverşi. 770 "Finanţarea de la buget" 
- cu suma cheltuielilor de executare silită înregistrate în sarcina debitorului, avansate de 

creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare. 
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 
- cu valoarea activelor fixe corporale şi necorporale vândute. 



Contul 461 "Debitori" se creditează prin debitul conturilor: 

424' Şomeri-indemnizaţii datorate' 
- cu sumele reţinute şomerilor pentru stingerea debitelor datorate instituţiei publice. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate la buget de către debitori, reprezentând venituri ale bugetului, pe baza 
documentelor prezentate de aceştia; 

- cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea 
avansurilor primite. 
- cu cheltuielile de executare silită acoperite din sumele obţinute din valorificarea bunurilor 

supuse executării silite a debitorilor, precum şi din taxa de participare la licitaţie nerestituita, 
potrivit legii. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 

520 "Disponibil al bugetului de stat" 
- cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate 
vândute. 

529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" 
- cu sumele încasate reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala 

maxima autorizata de peste 12 tone, cuvenita bugetului local. 
531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar de la debitori. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 
553 "Disponibil din taxe speciale" 

- cu sumele încasate reprezentând taxe speciale constituite. 
555 "Disponibil al fondului de risc" 

- cu comisioanele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii; 
- cu sumele încasate reprezentând dobânzile şi penalităţile de întârziere; 
- cu sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de autorităţile administraţiei 

publice locale în contul beneficiarilor împrumuturilor garantate. 
556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" 

- cu ratele încasate la împrumuturile pentru care autorităţile administraţiei publice locale sau 
agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile au încheiat contracte potrivit 
prevederilor legale; 

- cu dobânzile plătite de împrumutaţi, diminuate cu comisioanele reţinute de agenţii economici 
în a căror evidenta se afla investiţiile, în condiţiile legii; 

- cu contribuţia adusa de beneficiarii de locuinţe ca avans, în cazul persoanelor care nu au 
participat iniţial cu avansuri din surse proprii sau împrumutate, precum şi părţi parţiale sau 
integrale făcute de beneficiarii de locuinţe care dorescsă reducă împrumutul orisă nu 

contracteze împrumut pentru locuinţe; 
- cu sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a spatiilor cu alta destinaţie decât cea de 

locuinţa, situate în blocurile de locuinţe finalizate şi date în folosinţa sau aflate în diverse stadii 
de execuţie; 
- cu sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a apartamentelor pentru care nu au fost 

încheiate precontracte ori contracte de vânzare-cumpărare cu populaţia, nu au fost repartizate 
prin comunicări oficiale populaţiei sau nu au fost încheiate protocoale de trecere ca locuinţe de 

serviciu potrivit legii. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 

601 "Cheltuieli cu materiile prime" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 



602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 

606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 

607 "Cheltuieli privind mărfurile" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 

documentelor justificative. 
608 "Cheltuieli privind ambalajele" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 
610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 

611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 

612 "Cheltuieli cu chiriile" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 

documentelor justificative. 
613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 

documentelor justificative. 
622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 
623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 

624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 

documentelor justificative. 
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 

documentelor justificative. 
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 

documentelor justificative; 
- cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenta a debitorilor. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe baza 
documentelor justificative. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută; 



- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

debitorilor în valută. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de finanţare în cazul în care privesc anul curent. 

2.Contul 462 "Creditori" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor cu terţe persoane privind datoriile pe baza 

de titluri executorii, precum şi a celor care provin din alte operaţii. Contul 462 "Creditori" este 
un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează obligaţiile instituţiei publice faţă de 
creditori, iar în debit sumele plătite acestora. 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

4621 "Creditori sub 1 an"; 
4622 "Creditori peste 1 an". 

Contul 462 "Creditori" se creditează prin debitul conturilor: 
429 "Bursieri şi doctoranzi" 
- cu bursele neridicate în termen de către elevi, studenţi şi doctoranzi care se plătesc ulterior. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite; 

- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul 
terţilor, potrivit dispoziţiilor legale. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar, necuvenite; 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 

552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" 
- cu sumele primite de la alte instituţii şi agenţi economici în vederea efectuării unor operaţiuni 

de mandat. 
557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" 
- cu sumele acordate în baza hotărârii judecătoreşti ramase definitive, reprezentând 

contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului (in cazul în care bunurile au fost valorificate). 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la finele perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

creditorilor în valută. 
676 "Asigurări sociale" 

- cu plăţile compensatorii acordate angajatorilor pentru stimularea angajării şomerilor; 
- cu alte plaţi efectuate conform legii. 
670 "Subvenţii" 

- cu subvenţiile acordate de la buget, datorate ca subvenţii pe produse, subvenţii pentru 
producţie sau alte subvenţii a căror valoare certă şi exigibilă a fost determinată pe baza 

documentelor justificative prevăzute de lege. 
(la data 12-sep-2014 alin. (7), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 completat de punctul 1. din anexa 1 

din Ordinul 1191/2014 ) 
Contul 462 "Creditori" se debitează prin creditul conturilor: 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului după prescrierea lor. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele plătite creditorilor din contul de disponibil. 
531 "Casa" 

- cu sumele plătite în numerar creditorilor. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

https://idrept.ro/00165627.htm#do|ax1|pt1


- cu sumele plătite altor instituţii sau persoane fizice care au fost reţinute eronat. 

552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" 
- cu sumele ramase necheltuite după efectuarea operaţiunilor de mandat, virate în contul 
instituţiilor sau agenţilor economici de la care au fost primite. 

555 "Disponibil al fondului de risc" 
- cu sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sume încasate în 

plus. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele plăţile creditorilor din contul de disponibil. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele plăţile creditorilor din contul de disponibil. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele plăţile creditorilor din contul de disponibil. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

creditorilor în valută. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele plătite creditorilor din contul de finanţare bugetara. 

Contul 4681 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta împrumuturilor acordate pe termen scurt din bugetul 

de stat pentru înfiinţarea unor instituţii sau activităţi finanţate integral din venituri proprii, 
potrivit legii. 
Contabilitatea analitică a împrumuturilor acordate potrivit legii se ţine pe beneficiari ai 

împrumuturilor. 
Contul 4681 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat" este un cont de activ. În 

debitul contului se înregistrează împrumuturile temporare acordate, potrivit legii, iar în credit, 
împrumuturile rambursate. 
Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile acordate şi nerambursate. 

Contul 4681 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat" se debitează prin creditul 
contului: 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai 
bugetului de stat pentru înfiinţarea unor instituţii publice sau a unor activităţi finanţate integral 

din venituri proprii. 
Contul 4681 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat" se creditează prin debitul 

contului: 
5741 'Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj' 
- cu împrumuturile pe termen scurt rambursate. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu împrumuturile pe termen scurt rambursate, din cele acordate în anul curent. 

3.Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta dobânzilor pentru împrumuturile pe termen scurt 
acordate. 

Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" este un cont de activ. 
În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat aferente împrumuturilor acordate pe 

termen scurt, iar în credit, dobânzile încasate aferente împrumuturilor acordate pe termen 
scurt. 

Soldul debitor al contului reprezintă dobânda de încasat. 
Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" se debitează prin creditul contului: 
766 "Venituri din dobânzi" 

- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate. 
Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" se creditează prin debitul contului: 

512 "Conturi la bănci" 
- cu dobânda încasata aferentă împrumuturilor pe termen scurt acordate. 
5211 "Disponibil al bugetului local" 



- cu valoarea dobânzilor încasate aferente împrumuturilor acordate. 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu dobânda încasata aferentă împrumuturilor pe termen scurt acordate. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu dobânda încasata aferentă împrumuturilor pe termen scurt acordate. 
(8)Grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate" 

Grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate" cuprinde următoarele conturi: 471 "Cheltuieli 
înregistrate în avans", 472 "Venituri înregistrate în avans", 473 "Decontări din operaţii în curs 
de clarificare". 

1.Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor efectuate în avans, care urmează a se 

suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare. Contul 471 
"Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

cheltuielile efectuate în avans, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare viitoare (chirii, 
abonamente, asigurări, etc.), iar în credit, cheltuielile efectuate în avans aferente perioadei 
curente sau exerciţiului financiar în curs. 

Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate în avans. 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de cheltuieli. 

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor: 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 
- cu valoarea dobânzilor aferente exerciţiilor viitoare, pentru împrumuturi şi datorii asimilate. 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea facturilor reprezentând abonamente, chirii şi alte cheltuieli efectuate anticipat. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuieli efectuate anticipat. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

- cu sumele plătite reprezentând cheltuieli efectuate anticipat. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 

531 "Casa" 
- cu sumele plătite în numerar reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se creditează prin debitul conturilor: 
612 "Cheltuieli cu chiriile" 

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 
scadentelor. 
613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 
scadentelor. 

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 

scadentelor. 
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 
- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 

scadentelor. 
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 
scadentelor. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 



- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 

scadentelor. 
666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 

scadentelor. 
2.Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor înregistrate în avans care urmează a se 
repartiza eşalonat la venituri în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare. Contul 472 
"Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile în avans, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare viitoare, iar în debit, 
veniturile în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs. 

Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans. 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de venituri. 

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se creditează prin debitul conturilor: 
411 "Clienţi" 
- cu veniturile aferente exerciţiilor viitoare înregistrate în avans. 

418 "Clienţi - facturi de întocmit" 
- cu veniturile din creanţe înregistrate în avans. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri anticipate. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate anticipat, restituite. 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate anticipat, restituite în numerar. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele încasate anticipat, restituite. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele încasate anticipat, restituite. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele încasate anticipat, restituite. 
705 "Venituri din studii şi cercetări" 
- cu veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente. 

706 "Venituri din chirii" 
- cu veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente. 

708 "Venituri din activităţi diverse" 
- cu veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente. 
766 "Venituri din dobânzi" 

- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente. 
3.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta sumelor în curs de clarificare (amenzi, cheltuieli de 
judecata, a operaţiunilor efectuate în conturile bancare pentru care nu exista documente, etc.), 

operaţiuni ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli sau alte conturi în mod direct, fiind necesare 
cercetări şi lămuriri suplimentare. Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este 
un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează sumele în curs de clarificare şi 

clarificate, iar în credit sumele clarificate şi în curs de clarificare. 
Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare. 

Contabilitatea analitică se asigura pe baza proceselor verbale de constatare sau a altor 
documente. 
Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se debitează prin creditul conturilor: 



411 "Clienţi" 

- cu sumele clarificate reprezentând creanţe încasate. 
512 "Conturi la bănci" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" - cu plăţile pentru care, 
în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont, necesitând 
clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite, necuvenite. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite, necuvenite. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite. 

516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite. 

517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite unităţii. 

531 "Casa" 
- cu sumele restituite în numerar, necuvenite. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite, necuvenite. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite, necuvenite. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite înregistrate ca necuvenite. 

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor: 
401 "Furnizori" 
- cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 



- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 

514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 

601 "Cheltuieli cu materiile prime" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
607 "Cheltuieli privind mărfurile" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

608 "Cheltuieli privind ambalajele" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

609 "Cheltuieli cu alte stocuri" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
612 "Cheltuieli cu chiriile" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 



642 "Cheltuieli salariale în natura" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale în bani" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu sumele încasate în contul de finanţare, care necesita clarificări suplimentare. 
(9)Grupa 48 "Decontări" 

Grupa 48 "Decontări" cuprinde următoarele conturi: 481 "Decontări intre instituţia superioara 
şi instituţiile subordonate", 482 "Decontări intre instituţii subordonate", 483 "Decontări din 
operaţii în participaţie". 

1.Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi Instituţiile subordonate» 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa raporturilor de decontare intervenite între instituţii, 

reprezentând sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine, precum 
şi sumele transmise de instituţiile publice subordonate către instituţia publică superioară. Contul 
481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» este un cont bifuncţional. 

În debitul contului se înregistrează sumele transmise instituţiilor publice subordonate (la 
instituţiile superioare) şi sumele neutilizate transmise instituţiilor ierarhic superioare (la 

instituţia subordonată). În creditul contului se înregistrează sumele neutilizate, primite de la 
instituţiile publice subordonate (la instituţia superioară) şi sumele primite (la instituţia 
subordonată). 

Soldul poate fi debitor sau creditor. La consolidare soldul contului trebuie să fie zero. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradele II şi III: 

48101 «Decontări privind operaţiuni financiare»; 
4810101 «Decontări privind operaţiuni financiare-activitatea operaţională»; 
4810102 «Decontări privind operaţiuni financiare-activitatea de investiţii»; 

4810103 «Decontări privind operaţiuni financiare-activitatea de finanţare»; 
48109 «Alte decontări»; 

4810900 «Alte decontări». 
Contabilitatea analitică a contului se ţine pe cod sector, sursă de finanţare. 
Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» se debitează prin 

creditul conturilor: 
1170000 «Rezultatul patrimonial» 

- la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local, închiderea 
contului la începutul exerciţiului financiar următor; 
- le Casa Naţională de Pensii Publice si casele teritoriale de pensii, închiderea contului la 

începutul exerciţiului financiar următor; 
- la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale, închiderea 

contului la începutul exerciţiului următor; 
- la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi unităţile teritoriale, închiderea contului la 
începutul exerciţiului financiar următor. 

5210200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
- la unităţile administrativ-teritoriale, la sfârşitul exerciţiului financiar cu soldul plăţilor nete de 

casă preluate de la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, în vederea stabilirii 
rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent. 

5250201 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale» 
- virarea către Casa Naţională de Pensii Publice a excedentului execuţiei bugetare din anul 

curent, aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă, de către casele teritoriale 
de pensii; 

- acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la casele teritoriale de 
pensii, aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă, de către Casa Naţională de 
Pensii Publice. 



5250202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat» 

- virarea de către casele teritoriale de pensii a excedentului execuţiei bugetare din anul curent 
la Casa Naţională de Pensii Publice; 
- acoperirea de către Casa Naţională de Pensii Publice a deficitului execuţiei bugetare înregistrat 

în anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii şi alte drepturi sociale. 
5600101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil 

curent la trezorerie» 
- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării 
cheltuielilor. 

5610101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - 
Disponibil curent la trezorerie» 

- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării 
cheltuielilor. 

5620101 «Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent 
la trezorerie» 
- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării 

cheltuielilor. 
5710200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- virarea de către casele de asigurări de sănătate a excedentului execuţiei bugetare din anul 
curent la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; 
- acoperirea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a deficitului execuţiei bugetare 

din anul curent la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
5740201 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariate» 
- virarea către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a excedentului execuţiei 
bugetare din anul curent, aferent Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, de 

către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; 
- acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale 

pentru ocuparea forţei de muncă, aferent Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale, de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
5740202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru şomaj» 

- virarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a excedentului execuţiei bugetare 
din anul curent la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

- acoperirea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a deficitului execuţiei 
bugetare înregistrat în anul curent la nivelul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de 
munca. 

Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» se creditează prin 
debitul conturilor: 

1170000 «Rezultatul reportat» 
- la unităţile administrativ-teritoriale, închiderea contului la începutul exerciţiului financiar 
următor; 

- la Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii, închiderea contului la 
începutul exerciţiului financiar următor; 

- la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale, închiderea 
contului la începutul exerciţiului următor; 
- la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi unităţile teritoriale, închiderea contului la 

începutul exerciţiului financiar următor. 
5210200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la instituţiile publice finanţate din bugetul local, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul 
plăţilor nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-teritorială, în 

vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent 
5250201 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale» 

- acoperirea de către Casa Naţională de Pensii Publice a deficitului execuţiei bugetare din anul 
curent la casele teritoriale de pensii; 

- preluarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la casele teritoriale de 
pensii, de către Casa Naţională de Pensii Publice. 
5250202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat» 



- acoperirea de către Casa Naţională de Pensii Publice a deficitului execuţiei bugetare înregistrat 

în anul curent la casele teritoriale de pensii; 
- preluarea de către Casa Naţională de Pensii Publice a excedentului execuţiei bugetare din anul 
curent înregistrat de casele teritoriale de pensii. 

5600101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil 
curent la trezorerie» 

- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea efectuării 
cheltuielilor. 
5610101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - 

Disponibil curent la trezorerie» 
- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea efectuării 

cheltuielilor. 
5620101 «Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent 

la trezorerie» 
- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea efectuării 
cheltuielilor. 

5710200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
- acoperirea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a deficitului execuţiei bugetare 

înregistrat în anul curent la casele de asigurări de sănătate teritoriale; 
- preluarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a excedentului înregistrat la casele 
de asigurări de sănătate. 

5740201 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale» 

- acoperirea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a deficitului execuţiei 
bugetare a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, înregistrat în anul curent la 
agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; 

- preluarea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a excedentului 
execuţiei bugetare înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. 

5740202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru şomaj» 
- acoperirea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a deficitului execuţiei 
bugetare din anul curent la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; 

- preluarea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a excedentului 
execuţiei bugetare înregistrat de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. 

(la data 10-oct-2016 alin. (9), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 4 modificat de alin. (4), punctul 2., subpunctul 
2.1.. din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
2. 
[textul din alin. (9), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 4 a fost abrogat la 10-oct-2016 

de alin. (4), punctul 2., subpunctul 2.2.. din anexa 1 din Ordinul 2373/2016] 
3.Contul 483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta decontărilor din operaţii în participaţie, respectiv a 
decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în participaţie, precum şi a sumelor 
virate între coparticipanţi. Contul 483 "Decontări din operaţii în participaţie" este un cont 

bifuncţional. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate din operaţii în participaţie 
transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere, cheltuielile primite prin transfer 

din operaţii în participaţie şi sumele primite de la coparticipanţi, iar în debitul contului se 
înregistrează veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie, cheltuielile transferate 
din operaţii în participaţie şi sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei 

în participaţie. Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat 
favorabil (excedent) din operaţii în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi 

pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie. Soldul debitor al 
contului reprezintă sumele ce urmează a fi încasate din operaţii în participaţie ca rezultat 
favorabil (excedent) sau sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor 

pierderi înregistrate din operaţii în participaţie. 
Contul 483 "Decontări din operaţii în participaţie" se creditează prin debitul următoarelor 

conturi: 
512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele primite de la coparticipanţi. 

531 "Casa" 
- cu sumele primite de la coparticipanţi. 
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560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele primite de la coparticipanţi. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele primite de la coparticipanţi. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele primite de la coparticipanţi. 

601 "Cheltuieli cu materiile prime" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
607 "Cheltuieli privind mărfurile" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

608 "Cheltuieli privind ambalajele" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
612 "Cheltuieli cu chiriile" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 



681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de 
valoare" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

701 "Venituri din vânzarea produselor finite" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 
704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

705 "Venituri din studii şi cercetări" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

706 "Venituri din chirii" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
708 "Venituri din activităţi diverse" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 
714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

766 "Venituri din dobânzi" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" 



- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
Contul 483 "Decontări din operaţii în participaţie" se debitează prin creditul următoarelor 

conturi: 
281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 
- cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care 

tine evidenta operaţiilor în participaţie conform contractelor. 
512 "Conturi la bănci" 

- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 
531 "Casa" 

- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 
601 "Cheltuieli cu materiile prime" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

607 "Cheltuieli privind mărfurile" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
608 "Cheltuieli privind ambalajele" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

612 "Cheltuieli cu chiriile" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 



641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
666 "Cheltuieli privind dobânzile" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de 
valoare" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
701 "Venituri din vânzarea produselor finite" 

cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" 

cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

705 "Venituri din studii şi cercetări" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
706 "Venituri din chirii" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
708 "Venituri din activităţi diverse" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
766 "Venituri din dobânzi" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" 



- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

(10)Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" 
Gupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" cuprinde următoarele conturi: 491 "Ajustări 
pentru deprecierea creanţelor - clienţi", 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori", 

497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare". 
1.Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - 
clienţi, potrivit dispoziţiilor legale. 
Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru clienţi incerţi, dubioşi, 
rău platnici sau aflaţi în litigiu, iar în debit diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru 

deprecierea creanţelor - clienţi. 
Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea 

creanţelor-clienţi existente la un moment dat. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
4911 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi sub 1 an"; 

4912 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi peste 1 an". 
Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi" se creditează prin debitul contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor-clienţi. 

Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi" se debitează prin creditul contului: 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - 
clienţi. 
2.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - 
debitori, potrivit dispoziţiilor legale. Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - 

debitori" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea 
ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - debitori, iar în debit diminuarea sau anularea 
ajustărilor constituite. 

Soldul creditor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - 
debitori, la un moment dat. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
4961 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an"; 
4962 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an". 

Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" se creditează prin debitul 
contului: 

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor - debitori. 

Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" se debitează prin creditul 
contului: 

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - 
debitori. 

3.Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor 

bugetare, potrivit dispoziţiilor legale. 
Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru creanţe ale bugetelor, 
iar în debit diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor 
bugetare. 

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea 
creanţelor bugetare. 

Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" se creditează prin debitul contului: 
681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 



- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

creanţelor bugetare. 
Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" se debitează prin creditul contului: 
781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 
bugetare. 

SECŢIUNEA 5: CLASA 5 "CONTURI LA TREZORERIA STATULUI şi BĂNCI 

COMERCIALE" 

Din clasa 5 "Conturi la trezoreria statului şi bănci comerciale" fac parte următoarele grupe de 
conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt", 51 "Conturi la trezoreria statului şi bănci", 52 "Disponibil 

al bugetelor", 53 "Casa şi alte valori", 54 "Acreditive", 55 "Disponibil din fonduri cu destinaţie 
specială", 56 "Disponibil al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii", 57 "Disponibil din veniturile fondurilor speciale", 58 "Viramente interne" şi 59 

"Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie". 
(1)Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" 

Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" cuprinde următoarele conturi: 505 "Obligaţiuni emise şi 
răscumpărate" şi 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt". 
(2)Grupa 51 "Conturi la trezoreria statului şi bănci" 

Grupa 51 "Conturi la trezoreria statului şi bănci" cuprinde următoarele conturi: 510 "Disponibil 
din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului", 511 "Valori 

de încasat", 512 "Conturi la bănci", 513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat", 514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat", 515 
"Disponibil din fonduri externe nerambursabile", 516 "Disponibil din împrumuturi interne şi 

externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale", 517 "Disponibil din 
împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale", 518 

"Dobânzi" şi 519 "Împrumuturi pe termen scurt". 
1.Contul 510 "Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al 
trezoreriei statului" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta disponibilului din împrumuturi de la trezoreria statului. 
Contul 510 "Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 

statului" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele intrate în contul de 
disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, iar 
în credit plăţile efectuate. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont. 
Contul 510 "Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 

statului" se debitează prin creditul contului: 
519 "Împrumuturi pe termen scurt" 

- cu sumele intrate în cont reprezentând împrumuturi din disponibilităţile contului curent general 
al trezoreriei statului. 
Contul 510 "Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 

statului" se creditează prin debitul conturilor: 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele achitate furnizorilor de active fixe din împrumuturi de la trezoreria statului. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele în curs de lămurire şi plăţile pentru care, în momentul efectuării sau constatării 

acestora, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont, necesitând clarificări 
suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu sumele restituite reprezentând împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al 

trezoreriei statului. 
581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

trezorerie. 
2.Contul 511 "Valori de încasat" 



Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta valorilor de încasat cum sunt: cecurile şi efectele 

comerciale primite de la clienţi. 
Contul 511 "Valori de încasat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea 
cecurilor şi efectelor comerciale primite de la clienţi, iar în credit valoarea cecurilor şi efectelor 

comerciale încasate. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate. 

Contabilitatea analitică se ţine pe valori de încasat. 
Contul 511 "Valori de încasat" se debitează prin creditul conturilor: 
411 "Clienţi" 

- cu valoarea cecurilor primite de la clienţi. 
413 "Efecte de primit de la clienţi" 

- cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienţi. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
valorilor de încasat în valută. 
Contul 511 "Valori de încasat" se creditează prin debitul conturilor: 

512 "Conturi la bănci" 
- cu valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate. 
3.Contul 512 "Conturi la bănci" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta disponibilităţilor în lei şi în valută aflate în conturi la 

bănci comerciale, precum şi a sumelor în curs de decontare. 
Contul 512 "Conturi la bănci" este un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează 

sumele încasate de instituţie, iar în credit plăţile efectuate. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele 
primite. 

Contul se dezvolta pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5121 "Conturi la bănci în lei"; 

5124 "Conturi la bănci în valută"; 
5125 "Sume în curs de decontare. 
Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 

Contul 512 "Conturi la bănci" se debitează prin creditul conturilor: 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 

- cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate. 
267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung rambursate şi a dobânzilor aferente 

încasate, precum şi a garanţiilor restituite de furnizori. 
411 "Clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil pentru livrări de bunuri, executări de 
lucrări sau prestări de servicii. 
413 "Efecte de primit de la clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil. 
419 "Clienţi-creditori" 

- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 
livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu dobânda încasată la disponibilul din cont care urmeazăsă se vireze la buget. 
461 "Debitori" 

- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 
462 "Creditori" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite; 
- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul 
terţilor, potrivit dispoziţiilor legale. 



469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" 

- cu dobânda încasată aferentă împrumuturilor pe termen scurt acordate. 
472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 

481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu sumele primite de la coparticipanţi. 
511 "Valori de încasat" 

- cu valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate. 
518 "Dobânzi" 

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile la bănci. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite în contul de disponibil. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

706 "Venituri din chirii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând chirii. 
708 "Venituri din activităţi diverse" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil de la terţi reprezentând venituri din activităţi 
diverse. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale. 
763 "Venituri din creanţe imobilizate" 

cu dobânzile încasate aferente creanţelor imobilizate. 
764 "Venituri din investiţii financiare cedate" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile 
dintre valoarea contabila a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în contul de disponibil; 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută. 
774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 
- cu sumele încasate în contul special de disponibil în valută al instituţie publice care beneficiază 

de fonduri externe nerambursabile, potrivit memorandumurilor de finanţare încheiate. 
Contul 512 "Conturi la bănci" se creditează prin debitul conturilor: 

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 
contractate de stat. 

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 
- cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate. 

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 
- cu valoarea dobânzilor plătite aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate. 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 
267 "Creanţe imobilizate" 

- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung acordate, precum şi a garanţiilor depuse 
la furnizori pentru utilităţi. 

401 "Furnizori" 
- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi servicii 
prestate. 



403 "Efecte de plătit" 

- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 

405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrări de bunuri, executări 
de lucrări sau prestări de servicii. 

421 "Personal - salarii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 

legii. 
425 "Avansuri acordate personalului" 

- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 
426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu sumele plătite personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 

- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 
salarii. 
431 "Asigurări sociale" 

- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 
asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 
437 "Asigurări pentru şomaj" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 
4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 

- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului de instituţiile publice care desfăşoară 
activităţi economice, potrivit legii. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate bugetului reprezentând alte datorii faţă de acesta. 
462 "Creditori" 

- cu sumele plătite creditorilor din contul de disponibil. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 

- cu sumele plătite reprezentând cheltuieli efectuate anticipat. 
472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu sumele încasate anticipat, restituite. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu plăţile pentru care în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 
481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 
505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" 

- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate din contul de disponibil. 
509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" 
- cu sumele achitate din contul de disponibil pentru obligaţiuni emise şi răscumpărate. 

518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite, rambursate din contul de disponibil. 
532 "Alte valori" 



- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 

biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din contul de disponibil. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 

- la sfârşitul programelor de finanţare, cu sumele ramase disponibile şi transferate instituţiilor 
finanţatoare externe, potrivit reglementarilor legale. 
4.Contul 513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta împrumuturilor interne şi externe contractate de stat 
acordate de către instituţiile finanţatoare interne şi externe. 

Evidenta operaţiunilor în acest cont se conduce în lei şi în valută, după caz, la cursul de schimb 
valutar de la data operaţiunii. 
Contul 513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" este un cont de 

activ. În debitul contului se înregistrează sumele intrate în contul de disponibil în lei şi în valută 
reprezentând împrumuturi interne şi externe contractate de stat, iar în credit plăţile efectuate. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul în lei şi valuta din împrumuturi interne şi 
externe contractate de stat, existent în cont. 
Contul se dezvolta pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

5131 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat " 
5132 "Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" Contabilitatea 

analitică a plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 
Contul 513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se debitează prin 
creditul conturilor: 

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea 

tragerilor din împrumuturi interne şi externe contractate de stat. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 

518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile la bănci. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 
Contul 513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se creditează 
prin debitul conturilor: 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din 

împrumuturi interne şi externe contractate de stat. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul 
din împrumuturi interne şi externe contractate de stat. 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne şi externe contractate de 
stat. 



405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
409 "Furnizori - debitori" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii. 
421 "Personal-salarii datorate" 

- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 
legii. 
425 "Avansuri acordate personalului" 

- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 
426 "Drepturi de personal neridicate" 

- cu sumele plătite personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 
- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 
salarii. 

4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 

bunurile şi serviciile din import. 
431 "Asigurări sociale" 
- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 

asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 

437 "Asigurări pentru şomaj" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare. 

- cu sumele restituite, necuvenite. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 

- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 

5.Contul 514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta împrumuturilor interne şi externe garantate de stat 

acordate de către instituţiile finanţatoare interne şi externe. 
Evidenta operaţiunilor în acest cont se conduce în lei şi în valută, după caz, la cursul de schimb 
valutar de la data operaţiunii. 

Contul 514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" este un cont de 
activ. În debitul contului se înregistrează sumele intrate în contul de disponibil în lei şi în valută 

reprezentând împrumuturi interne şi externe garantate de stat, iar în credit plăţile efectuate. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul în lei şi valuta din împrumuturi interne şi 

externe garantate de stat, existent în cont. 
Contul se dezvolta pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5141 "Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat " 

5142 "Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
Contabilitatea analitică a plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 

Contul 514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se debitează prin 
creditul conturilor: 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 



- cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea 

tragerilor din împrumuturi interne şi externe garantate de stat. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 

518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile la bănci. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 765 "Venituri din diferenţe 
de curs valutar" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 
Contul 514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se creditează prin 

debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din 

împrumuturi interne şi externe garantate de stat. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul 
din împrumuturi interne şi externe garantate de stat. 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne şi externe garantate de 
stat. 

405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

421 "Personal-salarii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 

legii. 
425 "Avansuri acordate personalului" 
- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 

426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu sumele plătite personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 
- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 

salarii. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 
431 "Asigurări sociale" 

- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 
asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 
437 "Asigurări pentru şomaj" 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 

- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare. 
- cu sumele restituite, necuvenite. 



581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 

- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 

6.Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta fondurilor externe nerambursabile alocate de instituţiile 

finanţatoare externe pentru finanţarea unor programe, stabilite prin memorandumurile de 
finanţare încheiate cu acestea. 

Evidenta operaţiunilor în acest cont se conduce în lei şi valuta la cursul de schimb valutar la 
data operaţiunii. 
Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil în lei şi în valută reprezentând 
fonduri externe nerambursabile, iar în credit plăţile efectuate pentru realizarea obiectivelor 

prevăzute în memorandumurile de finanţare. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul în lei sau valuta, după caz, din fonduri externe 
nerambursabile, existent în cont. 

Contul se dezvolta pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"; 

5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"; 
5153 "Depozite bancare". 
Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 

Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: 
458 "Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare (la beneficiarii finali) 

- cu sumele primite de la Agenţii/Autorităţi de Implementare reprezentând fonduri externe 
nerambursabile. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
518 "Dobânzi" 

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile la bănci. 
581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 765 "Venituri din diferenţe 

de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 
774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 

- cu sumele intrate în contul special de disponibil în valută al instituţiei publice care beneficiază 
de fonduri externe nerambursabile, potrivit memorandumurilor de finanţare încheiate. 

Contul 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: 
162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile 

reprezentând împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale. 

163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile 

reprezentând împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale. 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri extern nerambursabile. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe 
nerambursabile. 
401 "Furnizori" 



- cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile plătite furnizorilor pentru materiale 

achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate. 
404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile plătite furnizorilor de active fixe. 

405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
7.518 "Dobânzi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta dobânzilor de plătit aferente împrumuturilor 

contractate pe termen scurt, precum şi a dobânzilor de încasat, aferente sumelor aflate în 
conturi la bănci sau trezoreria statului, potrivit legii. 

Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează dobânzile 
de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente, iar în credit dobânzile de plătit 
aferente împrumuturilor contractate pe termen scurt. 

Soldul debitor al contului reprezintă dobânzile de primit, iar soldul creditor dobânzile de plătit. 
Contul se dezvolta pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

5186 "Dobânzi de plătit"; 
5187 "Dobânzi de încasat". 
Contabilitatea analitică se ţine pe conturi curente grupate pe bănci şi trezorerie. 

Contul 518 "Dobânzi" se debitează prin creditul conturilor: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu dobânzi de primit aferente disponibilităţilor din conturi care urmează a se vira la buget. 
4560309 "Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET": 

- cu dobânzile negative aferente disponibilităţilor aflate în conturi la instituţii de credit, ce 
urmează a fi încasate de la bugetul de stat. 

(la data 19-apr-2016 alin. (2), punctul 7. din capitolul VII, sectiunea 5 completat de subpunctul III.., punctul 1. 
din anexa 2 din Ordinul 529/2016 ) 
512 "Conturi la bănci" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 

516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 
517 "Disponibil din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 

5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 
766 "Venituri din dobânzi" 

- cu dobânzi de primit aferente disponibilităţilor din conturi. 
770 "Finanţarea de la buget" 
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- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 

Contul 518 "Dobânzi" se creditează prin debitul conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. 

514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. 
- cu dobânzile negative plătite din disponibilităţile aflate în conturi la instituţii de credit. 

(la data 19-apr-2016 alin. (2), punctul 7. din capitolul VII, sectiunea 5 completat de subpunctul III.., punctul 1. 
din anexa 2 din Ordinul 529/2016 ) 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. 517 "Disponibil din 
împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. 
5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 
- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului la 

disponibilul din cont. 
5222 "Depozite constituite din fondul de rulment" 

- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului 
pentru depozitele constituite. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile la trezorerie şi bănci. 
666 "Cheltuieli privind dobânzile" 

- cu dobânzile datorate aferente împrumuturilor pe termen scurt. 
8.Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta împrumuturilor pe termen scurt primite de la bănci 

sau alte instituţii de credit, din contul curent general al trezoreriei statului, precum şi din bugetul 
de stat sau bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii sau activităţi finanţate integral din 

venituri proprii. 
Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează sumele primite în contul de disponibil reprezentând împrumuturi pe termen scurt, 
iar în debit împrumuturile pe termen scurt, rambursate. 
Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile pe termen scurt primite, nerambursate. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5191 "Împrumuturi pe termen scurt"; 

5192 "Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta"; 
5194 "Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiinţarea unor instituţii sau a unor 
activităţi finanţate integral din venituri proprii". 

5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii sau activităţi 
finanţate integral din venituri proprii" 

5196 "Împrumuturi interne şi externe contractate de unităţile administraţiei publice locale"; 
5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii"; 
5198 "Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului. 

Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi pe termen scurt 
primite. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi pe termen scurt 
primite, 

401 "Furnizori" 
- cu sumele plătite furnizorilor pentru bunuri achiziţionate din împrumuturi primite pe termen 
scurt. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din împrumuturi primite pe termen scurt. 
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409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii 
prestate din împrumuturi interne şi externe primite de bugetul local pentru investiţii. 
510 "Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 

statului" 
- cu sumele intrate în cont reprezentând împrumuturi din disponibilităţile contului curent general 

al trezoreriei statului. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil la unităţile trezoreriei statului sau 
bănci în vederea realizării de investiţii publice precum şi pentru refinanţarea datoriei publice 

locale. 
517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite în contul deschis la unităţile trezoreriei statului sau 
bănci comerciale în vederea realizării de investiţii publice precum şi pentru refinanţarea datoriei 

publice locale. 
5198 "Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului" 

- cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 
pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri şi cheltuieli. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 
legii, pentru înfiinţarea unor instituţii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri 

proprii. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 

legii, pentru înfiinţarea unor activităţi finanţate din venituri proprii. 
Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se debitează prin creditul contului: 

5192 "Împrumuturi pe termen scurt"" 
- cu împrumuturile pe termen scurt nerambursate la scadenta. 
5212 "Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului" 

- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 
legii, pentru înfiinţarea unor instituţii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri 
proprii, rambursate. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 

legii, pentru înfiinţarea unor activităţi finanţate din venituri proprii, rambursate. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor pe termen scurt primite. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu împrumuturile pe termen scurt, rambursate. 
(3)Grupa 53 "Casa" 
Grupa 53 "Casa" cuprinde următoarele conturi: 531 "Casa" şi 532 "Alte valori". 

1.Contul 531 "Casa" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta numerarului aflat în casieria instituţiilor publice, 

precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plaţilor efectuate. 
Contul 531 "Casa" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează operaţiunile de 

încasare a numerarului efectuate prin casieria proprie, iar în credit operaţiunile de plata în 
numerar efectuate prin casierie. 
Soldul debitor al contului reprezintă numerarul existent în casieria instituţiei. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5311 "Casa în lei"; 

5314 "Casa în valută". 
Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 
Contul 531 "Casa" se debitează prin creditul conturilor: 



411 "Clienţi" 

- cu sumele încasate în numerar de la clienţi. 
419 "Clienţi-creditori" 
- cu sumele încasate în numerar, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de 

bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 

- cu sumele încasate de la salariaţi, evidenţiate anterior în acest cont. 
4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" 
- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă încasărilor în numerar, reprezentând 

vânzările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu plusul de numerar constatat în casierie cu ocazia inventarierii şi care urmează a se vira la 
buget. 

461 "Debitori" 
- cu sumele încasate în numerar de la debitori. 
462 "Creditori" 

- cu sumele încasate în numerar, necuvenite. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local. 

465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor 

sociale de stat. 
4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor 

pentru şomaj. 
4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate. 
472 "Venituri înregistrate în avans" 

cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri anticipate. 
481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- cu sumele primite în numerar în cadrul decontărilor reciproce. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu sumele primite de la coparticipanţi. 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în casierie ridicate din contul de trezorerie sau banca. 
704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" 

- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate încasata în numerar. 
706 "Venituri din chirii" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând chirii. 
707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 
- cu sumele încasate în numerar din vânzarea mărfurilor. 

708 "Venituri din activităţi diverse" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din activităţi diverse. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri operaţionale. 

732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din 
capital. 

733 "Impozit pe salarii" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând impozit pe salarii. 

739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând alte impozite şi taxe fiscale. 
7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 



- cu sumele încasate în numerar reprezentând contribuţii de asigurări sociale datorate de alte 

persoane asigurate. 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii; 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând donaţii, sponsorizări şi alte transferuri voluntare 
cuvenite bugetelor. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută; 

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută în 
numerar. 

Contul 531 "Casa" se creditează prin debitul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite în numerar furnizorilor pentru materiale achiziţionate, lucrări executate şi 
servicii prestate. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele în numerar plătite furnizorilor de active fixe. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile acordate în numerar furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări 
sau prestări de servicii. 
421 "Personal - salarii datorate" 

- cu sumele plătite în numerar salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 
legii. 

423 "Personal-ajutoare şi indemnizaţii datorate" 
- cu sumele plătite în numerar personalului reprezentând ajutoare şi indemnizaţii cuvenite 
potrivit legii. 

424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" 
- cu sumele plătite în numerar reprezentând indemnizaţii de şomaj datorate şomerilor. 

425 "Avansuri acordate personalului" 
- cu sumele plătite în numerar personalului, reprezentând avansuri din salarii şi alte drepturi. 
426 "Drepturi de personal neridicate" 

- cu sumele achitate personalului, în numerar, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 
- cu sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca drepturi de personal. 
429 "Bursieri şi doctoranzi" 

- cu sumele plătite în numerar elevilor, studenţilor şi doctoranzilor, reprezentând bursele 
acordate potrivit reglementarilor în vigoare. 

438 "Alte datorii sociale" 
- cu sumele plătite în numerar reprezentând alte datorii sociale. 
4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata în numerar bugetului de stat. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata în numerar autorităţilor vamale pentru bunurile şi 
serviciile din import. 
462 "Creditori" 

- cu sumele plătite în numerar creditorilor. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 

- cu sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli efectuate anticipat. 
472 "Venituri înregistrate în avans" 

- cu sumele încasate anticipat, restituite în numerar. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele restituite în numerar, necuvenite. 

481 "Decontări între instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- cu sumele plătite în numerar în cadrul decontărilor reciproce. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 
520 "Disponibil al bugetului de stat" 



- cu sumele depuse la unităţile trezoreriei statului reprezentând veniturile bugetului de stat 

încasate în numerar. 
521 "Disponibil al bugetului local" 
- cu sumele depuse la unităţile trezoreriei statului reprezentând veniturile bugetului local 

încasate în numerar. 
525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele depuse la unităţile trezoreriei statului reprezentând veniturile bugetului asigurărilor 
sociale de stat încasate în numerar. 
532 "Alte valori" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 
biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 

tichetelor de masa şi altor valori plătite cu numerar. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- cu avansurile de trezorerie acordate în numerar. 
571 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele depuse la unităţile trezoreriei statului reprezentând veniturile Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate încasate în numerar. 
574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele depuse la unităţile trezoreriei statului reprezentând veniturile bugetului asigurărilor 
pentru şomaj încasate în numerar. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele în numerar depuse în contul de trezorerie sau banca. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- cu plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli operaţionale. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută existente în casierie. 

2.Contul 532 "Alte valori" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi 
odihna, tichetelor şi biletelor de călătorie, a bonurilor valorice pentru carburanţi auto şi a altor 

valori (bilete de intrare în muzee, expoziţii şi spectacole, cartele de masa pentru cantine, etc.). 
Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează alte valori 

primite în gestiune, iar în credit valoarea celor folosite. 
Soldul debitor al contului reprezintă alte valori existente. 
Contul se dezvolta pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

5321 "Timbre fiscale şi poştale"; 
5322 "Bilete de tratament şi odihna"; 

5323 "Tichete şi bilete de călătorie"; 
5324 "Bonuri valorice pentru carburanţi auto"; 
5325 "Bilete cu valoare nominala"; 

5326 "Tichete de masa"; 5328 "Alte valori". 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de valori (timbre fiscale şi poştale, bilete de tratament 

şi odihna, tichete şi bilete de călătorie, bonuri valorice pentru carburanţi auto etc., iar pentru 
bilete de intrare în muzee, expoziţii şi spectacole, evidenta se ţine distinct pe persoanele 
însărcinate cu primirea, păstrarea, distribuirea şi încasarea lor). 

Contul 532 "Alte valori" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 
biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 

tichetelor de masa şi altor valori achiziţionate de la furnizori. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 

biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori achiziţionate de la furnizori, pentru care nu s-au primit facturi. 

512 "Conturi la bănci" 



- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 

biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din contul de disponibil. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 
biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 

tichetelor de masa şi altor valori plătite din avansuri de trezorerie. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 

biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din fonduri cu destinaţie specială. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 

biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din contul de disponibil. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a bonurilor valorice 
pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala tichetelor de masa şi altor valori plătite 

din contul de disponibil. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a bonurilor valorice 

pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa şi altor valori plătite 
din contul de disponibil. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite, restituite de salariaţi. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihna, tichetelor şi biletelor 
de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor 

de masa şi altor valori plătite din finanţarea de la buget. 
Contul 532 "Alte valori" se creditează prin debitul conturilor: 
302 "Materiale consumabile" 

- cu valoarea carburanţilor procuraţi pe baza de bonuri valorice. 
411 "Clienţi" 

- cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite, returnate către unităţile emitente. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 
- cu valoarea tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate 

personalului. 
624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 

- cu valoarea tichetelor şi biletelor de călătorie folosite pentru transportul de personal. 
626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- cu valoarea timbrelor poştale, consumate. 

642 "Cheltuieli salariale în natura" 
- cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariaţilor. 

(4)Grupa 54 "Acreditive" 
Grupa 54 "Acreditive" cuprinde următoarele conturi: 541 "Acreditive" şi 542 "Avansuri de 
trezorerie". 

1.Contul 541 "Acreditive" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta acreditivelor deschise la bănci pentru efectuarea de 

plaţi în favoarea terţilor. 
Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează acreditivele 

deschise la dispoziţia terţilor, iar în credit plăţile efectuate din acest cont. 
Soldul debitor reprezintă acreditivele deschise şi neutilizate. 
Contul se dezvolta pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

5411 "Acreditive în lei"; 
5412 "Acreditive în valută". 

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de acreditive. 
Contul 541 "Acreditive" se debitează prin creditul conturilor: 
581 "Viramente interne" 



- cu sumele virate din conturile de disponibilităţi la banca în conturile de acreditive. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
acreditivelor în valută. 

Contul 541 "Acreditive" se creditează prin debitul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor din acreditive deschise la dispoziţia acestora pentru bunuri 
aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispoziţia acestora. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele virate în conturile de disponibilităţi la bănci ca urmare a încetării valabilităţii 
acreditivului. 

627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
acreditivelor în valută. 

2.Contul 542 "Avansuri de trezorerie" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta avansurilor de trezorerie. 
Contul 542 'Avansuri de trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

sumele acordate în numerar ca avansuri de trezorerie, iar în credit plăţile efectuate din avansuri 
de trezorerie. 

Soldul debitor reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare titular de avansuri de trezorerie. 
Contul 542 "Avansuri de trezorerie" se debitează prin creditul conturilor: 

531 "Casa" 
- cu avansurile de trezorerie acordate în numerar. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
avansurilor de trezorerie în valută. 

Contul 542 "Avansuri de trezorerie" se creditează prin debitul conturilor: 
301 "Materii prime" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate din avansuri de trezorerie. 
302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate din avansuri de 

trezorerie. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 

- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate din avansuri de 
trezorerie. 
361 "Animale şi pasări" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate din avansuri de 
trezorerie. 

371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor achiziţionate din avansuri de trezorerie. 
381 "Ambalaje" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate din avansuri de trezorerie. 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor din avansuri de trezorerie. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 
- cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate. 

4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 
- cu taxa pe valoarea adăugată deductibila, aferentă bunurilor şi serviciilor decontate din 

avansuri de trezorerie. 
531 "Casa" 
- cu sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate. 



532 "Alte valori" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 
biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din avansuri de trezorerie. 

610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 

612 "Cheltuieli cu chiriile" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" 

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 

624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 

626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale" 

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

avansurilor de trezorerie în valută. 
(5)Grupa 55 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

Grupa 55 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" cuprinde următoarele conturi: 550 
"Disponibil din fonduri cu destinaţie specială", 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie 
specială", 552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit", 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" şi 558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile". 

1.Contul 550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta fondurilor cu destinaţie specială constituite potrivit 

reglementarilor legale în vigoare. 
Contul 550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează sumele încasate pentru constituirea fondurilor cu destinaţie specială, 

iar în credit sumele plătite pentru acţiuni ce se finanţează din fonduri cu destinaţie specială, 
potrivit legii. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont. 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de fonduri cu destinaţie specială. 
Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 

Contul 550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" se debitează prin creditul conturilor: 
1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" 

- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii. 
411 "Clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil, reprezentând contravaloarea bunurilor 
vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 
413 "Efecte de primit de la clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din fonduri cu destinaţie specială. 
419 "Clienţi-creditori" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 
livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 
4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" 



- cu taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului. 

461 "Debitori" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 
462 "Creditori" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele încasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare deţinute. 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele încasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare deţinute. 4664 

"Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele încasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare deţinute. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la instituţia subordonata, cu sumele primite de la instituţia superioara în vederea efectuării 
cheltuielilor. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 765 "Venituri din diferenţe 

de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
disponibilităţilor în valută. 

776 "Fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil. 

Contul 550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" se creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri cu destinaţie specială. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinaţie specială. 

267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 

403 "Efecte de plătit" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
409 "Furnizori - debitori" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii. 
4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 

- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 

bunurile şi serviciile din import. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la instituţia superioara, cu sumele virate instituţiilor subordonate pentru alimentarea conturilor 

de disponibil în vederea efectuării cheltuielilor. 
532 "Alte valori" 



- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 

biletelor de călătorie, a bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din fonduri cu destinaţie specială. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 

2.Contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta sumelor primite de la buget cu destinaţie specială. 

Contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând alocaţii de la buget pentru 
cheltuieli cu destinaţie specială, iar în credit plăţile efectuate din cont. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont. 
Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 

Contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se debitează prin creditul 
conturilor: 
461 "Debitori" 

- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 
462 "Creditori" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 
469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" 
- cu dobânda încasata aferentă împrumuturilor pe termen scurt acordate. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie sau din casierie. 

773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială primite de la buget. 

Contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se creditează prin debitul 
conturilor: 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din alocaţii bugetare cu destinaţie 
specială. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocaţii bugetare cu destinaţie 

specială. 
267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi; 

- cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, 
consolidarea şi extinderea de locuinţe. 

401 "Furnizori" 
- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 

403 "Efecte de plătit" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din alocaţii bugetare cu destinaţie specială. 

405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

421 "Personal - salarii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament personalului reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite 
potrivit legii. 



425 "Avansuri acordate personalului" 

- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 
431 "Asigurări sociale" 
- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale de stat reprezentând contribuţiile angajatorilor 

şi ale asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 

437 "Asigurări pentru şomaj" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţia angajatorilor şi a asiguraţilor la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

462 "Creditori" 
- cu sumele plătite altor instituţii sau persoane fizice care au fost reţinute eronat. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

773 "Veniturile din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu alocaţiile bugetare ramase neutilizate la sfârşitul anului, restituite potrivit legii. 

3.Contul 552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta sumelor primite de la alte instituţii publice sau de la 
agenţii economici în vederea efectuării unor operaţiuni speciale (garanţii depuse de agenţii 

economici pentru participarea la licitaţii, inclusiv taxa de participare şi contravaloarea caietelor 
de sarcini, operaţiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziţie de către agenţii 

economici, care nu se restituite până la finele anului), sau pentru păstrarea unor drepturi 
băneşti (drepturi băneşti ale persoanelor lipsite de libertate păstrate de penitenciare, drepturi 
de personal, burse şi pensii, alocaţii pentru copii, alocaţii pentru şomaj ordonanţate, dar 

neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare). 
Contul 552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" este un cont de activ. În 

debitul contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil, iar în credit sumele 
plătite din cont. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont. 

Contul 552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" se debitează prin creditul 
conturilor: 

462 "Creditori" 
- cu sumele primite de la alte instituţii publice şi agenţi economici în vederea efectuării unor 
operaţiuni de mandat. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

Contul 552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" se creditează prin debitul 
conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achiziţionate, lucrări 
executate şi servicii prestate. 

426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu sumele achitate personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

462 "Creditori" 
- cu sumele ramase necheltuite după efectuarea operaţiunilor de mandat, virate în contul 

instituţiilor publice sau agenţilor economici de la care au fost primite. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 
4.557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" 

Cu ajutorul acestui cont direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor Municipiului 

Bucureşti ţin evidenta sumelor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată 
a statului, în contul de disponibil deschis la trezoreria statului, potrivit legii. 



Contul 557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" este 

un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate din valorificarea bunurilor 
intrate în proprietatea privată a statului, potrivit legii, iar în credit, plăţile efectuate în vederea 
acoperirii cheltuielilor cu valorificarea bunurilor respective şi sumele vărsate în contul bugetului 

de stat, potrivit legii. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont. 

Contul 557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" se 
debitează prin creditul conturilor: 
411 "Clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a 
statului. 

462 "Creditori" 
- cu sumele acordate în baza hotărârii judecătoreşti ramase definitive, reprezentând 

contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului (in cazul în care bunurile au fost valorificate). 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele depuse în numerar în contul de disponibil reprezentând încasări din valorificarea 
bunurilor intrate în proprietatea privată a statului. 

Contul 557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" se 
creditează prin debitul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale achiziţionate sau pentru lucrări executate şi 
servicii prestate, în vederea valorificării bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în 

proprietatea statului. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate în contul bugetului de stat, potrivit legii. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

trezorerie. 
5.Contul 558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta disponibilului din cofinanţarea de la buget primita în 
completarea fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea unor programe sau proiecte. 

Contul 558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
sumele încasate, reprezentând cofinanţare, iar în credit sumele plătite pentru realizarea 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. 
Soldul debitor reprezintă disponibilul existent în cont. 

Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 
Contul 558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul contului: 

778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile" 

- cu sumele încasate reprezentând cofinanţare de la buget acordata în completarea fondurilor 
externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor. 
Contul 558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din cofinanţarea de la buget. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinanţarea de la buget. 
401 "Furnizori" 
- cu plăţile efectuate către furnizori din cofinanţare de la buget. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe din cofinanţare de la buget. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 



(6)Grupa 56 "Disponibil al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii" 
Grupa 56 "Disponibil al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii" cuprinde următoarele conturi: 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii", 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii" şi 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii". 

1.Contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta sumelor încasate din venituri proprii, potrivit 
reglementarilor legale în vigoare. 

Contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" este un cont 
de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit 

plăţile efectuate. 
Soldul debitor reprezintă disponibilul existent în cont. 

Contul se dezvolta în următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5601 "Disponibil curent"; 
5602 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii". 

Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 
Contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se debitează 

prin creditul conturilor: 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 
- cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate. 

267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung rambursate şi a dobânzilor aferente 

încasate, precum şi a garanţiilor restituite de furnizori. 
411 "Clienţi" 
- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil, reprezentând contravaloarea bunurilor 

vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 
413 "Efecte de primit de la clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din venituri proprii. 
419 "Clienţi-creditori" 
- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 

livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 
4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" 

- cu taxa pe valoarea adăugată încasata de la bugetul statului. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus. 

461 "Debitori" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 

462 "Creditori" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 
469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" 

- cu dobânda încasata aferentă împrumuturilor pe termen scurt acordate. 
472 "Venituri înregistrate în avans" 

- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la instituţia subordonata, cu sumele primite de la instituţia superioara în vederea efectuării 

cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu sumele primite de la coparticipanţi. 
518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile la bănci. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 

legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din venituri proprii. 
581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 



708 "Venituri din activităţi diverse" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din activităţi diverse. 
719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale. 

764 "Venituri din investiţii financiare cedate" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea 

contabila a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune. 
790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" 
- cu veniturile din despăgubiri încasate în cont. 

Contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se creditează 
prin debitul conturilor: 

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 
- cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate. 

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 
- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor primite. 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. 
267 "Creanţe imobilizate" 

- cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung acordate precum şi a garanţiilor depuse 
la furnizori pentru utilităţi. 
269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" 

- cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate. 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri 
achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate. 
403 "Efecte de plătit" 

- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii. 
421 "Personal-salarii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament personalului reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite 

potrivit legii. 
425 "Avansuri acordate personalului" 

- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 
426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu sumele plătite personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 

- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 
salarii. 

431 "Asigurări sociale" 
- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 
asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 
437 "Asigurări pentru şomaj" 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 
4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 



- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului. 

4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 

444 "Impozit pe venitul din salarii" 
- cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii, ajutoare şi indemnizaţii. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, 
taxe şi vărsăminte asimilate. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

462 "Creditori" 
- cu sumele plătite creditorilor din contul de disponibil. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuieli efectuate anticipat. 
472 "Venituri înregistrate în avans" 

- cu sumele încasate anticipat, restituite. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu plăţile pentru care în momentul efectuării, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite, necuvenite. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la instituţia superioara, cu sumele virate instituţiilor subordonate pentru alimentarea conturilor 

de disponibil în vederea efectuării cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 

518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 
legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din venituri proprii, 

rambursate. 
532 "Alte valori" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 
biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din contul de disponibil. 

554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" 
- cu sumele încasate de serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi economice 

şi recuperează uzura fizica şi morala a activelor fixe aferente acestor active, virate în cont 
distinct la unităţile trezoreriei statului. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 

2.Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta sumelor încasate din venituri proprii şi subvenţii, 

potrivit reglementarilor legale în vigoare. 
Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" este un 
cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii şi 

subvenţii, iar în credit plăţile efectuate. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont. 

Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 
Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se 
debitează prin creditul conturilor: 



267 "Creanţe imobilizate" 

- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori. 
411 "Clienţi" 
- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil, reprezentând contravaloarea bunurilor 

vândute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 
413 "Efecte de primit de la clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din venituri proprii şi subvenţii. 
419 "Clienţi-creditori" 
- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 

livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 
4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" 

- cu taxa pe valoarea adăugată încasata de la bugetul statului. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus. 
461 "Debitori" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 

462 "Creditori" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 

472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la instituţia subordonata, cu sumele primite de la instituţia superioara în vederea efectuării 
cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu sumele primite de la coparticipanţi. 
511 "Valori de încasat" 

- cu valoarea cecurilor şi efectelor comerciale încasate. 
581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

708 "Venituri din activităţi diverse" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din activităţi diverse. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale. 
772 "Venituri din subvenţii" 

- cu subvenţiile primite în contul de disponibil. 
Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se 

creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii şi subvenţii. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii şi subvenţii. 

267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii şi subvenţii pentru 
bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate. 

403 "Efecte de plătit" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din venituri proprii şi subvenţii. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 
421 "Personal-salarii datorate" 



- cu sumele plătite prin virament personalului reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite 

potrivit legii. 
425 "Avansuri acordate personalului" 
- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 

426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu sumele achitate personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 
- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 

salarii. 
431 "Asigurări sociale" 

- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 
asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 
437 "Asigurări pentru şomaj" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 
4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 

- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 

bunurile şi serviciile din import. 
444 "Impozit pe venitul din salarii" 

- cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii, ajutoare şi indemnizaţii. 
446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, 

taxe şi vărsăminte asimilate. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 
462 "Creditori" 
- cu sumele plătite creditorilor din contul de disponibil. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuieli efectuate anticipat. 

472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu sumele încasate anticipat, restituite. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu plăţile pentru care în momentul efectuării, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite, necuvenite. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la instituţia superioara, cu sumele virate instituţiilor subordonate pentru alimentarea conturilor 

de disponibil în vederea efectuării cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 
532 "Alte valori" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 

biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din contul de disponibil. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

trezorerie. 
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar 
nefavorabile rezultate în urma reevaluării disponibilităţilor în valută. 

772 "Venituri din subvenţii" 
- cu subvenţiile ramase neutilizate la sfârşitul perioadei, regularizate cu bugetul din care au fost 
acordate. 



3.Contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta sumelor încasate din venituri proprii, potrivit 
reglementarilor legale în vigoare. 
Contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" este un cont de activ. În 

debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plăţile 
efectuate. 

Soldul debitor reprezintă disponibilul existent în cont. 
Contabilitatea analitică a încasărilor şi plaţilor se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. 
Contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se debitează prin creditul 

conturilor: 
267 "Creanţe imobilizate" 

- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori. 
411 "Clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi, în contul de disponibil, reprezentând contravaloarea bunurilor 
vândute, lucrărilor executate şi serviciilor 
prestate. 413 "Efecte de primit de la clienţi" 

- cu sumele încasate de la clienţi în contul de disponibil din venituri proprii. 419 "Clienţi-
creditori" 

- cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru 
livrări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 
4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" 

- cu taxa pe valoarea adăugată încasata de la bugetul statului. 448 "Alte datorii şi creanţe cu 
bugetul" 

- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus. 
461 "Debitori" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 

462 "Creditori" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite. 

472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificări suplimentare. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la instituţia subordonata, cu sumele primite de la instituţia superioara în vederea efectuării 
cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu sumele primite de la coparticipanţi. 519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 

legii, pentru înfiinţarea unor activităţi finanţate din venituri proprii. 
581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

706 "Venituri din chirii" 
- cu sumele încasate reprezentând valoarea chiriilor. 

708 "Venituri din activităţi diverse" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din activităţi diverse. 
719 "Alte venituri operaţionale" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale. 
764 "Venituri din investiţii financiare cedate" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea 
contabila a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune. 

790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" 
- cu veniturile din despăgubiri încasate în cont. 
Contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se creditează prin debitul 

conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. 



267 "Creanţe imobilizate" 

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 
- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri 
achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate. 

403 "Efecte de plătit" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 

421 "Personal-salarii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament personalului reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite 
potrivit legii. 

425 "Avansuri acordate personalului" 
- cu avansurile plătite personalului, prin virament. 

426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu sumele plătite personalului, prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" 
- cu sumele achitate terţilor, din contul de disponibil, reprezentând reţineri sau popriri din 

salarii. 
431 "Asigurări sociale" 
- cu sumele virate bugetului asigurărilor sociale reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale 

asiguraţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 

437 "Asigurări pentru şomaj" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plata" 
- cu taxa pe valoarea adăugată virata bugetului statului. 

4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 
- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 

444 "Impozit pe venitul din salarii" 
- cu sumele virate la buget reprezentând impozitul pe venitul din salarii, ajutoare şi 

indemnizaţii. 
446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, 

taxe şi vărsăminte asimilate. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 
462 "Creditori" 
- cu sumele plătite creditorilor din contul de disponibil. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite reprezentând cheltuieli efectuate anticipat. 

472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu sumele încasate anticipat, restituite. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu plăţile pentru care în momentul efectuării, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite, necuvenite. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la instituţia superioara, cu sumele virate instituţiilor subordonate pentru alimentarea conturilor 
de disponibil în vederea efectuării cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 



- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, conform 
legii, pentru înfiinţarea unor activităţi finanţate din venituri proprii, rambursate. 

532 "Alte valori" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, a biletelor de tratament şi odihna, a tichetelor şi 

biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, 
tichetelor de masa şi altor valori plătite din contul de disponibil. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 

(7)Grupa 58 "Viramente interne" 
Grupa 58 "Viramente interne" cuprinde contul 581 "Viramente interne". 

1.Contul 581 "Viramente interne" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta viramentelor între conturile de disponibilităţi, sau intre 
acestea şi casa. 

Contul 581 "Viramente interne" este un cont de bifuncţional. În debitul contului se înregistrează 
sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie, iar în credit sumele intrate 

într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie. 
Contul nu prezintă sold. 
Contul 581 "Viramente interne" se debitează prin creditul conturilor: 

510 "Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 
statului" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 
512 "Conturi la bănci" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

trezorerie. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

trezorerie. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 
- cu sumele transferate din disponibilităţile fondului de rulment pentru constituirea de depozite 
în condiţiile legii. 

5222 "Depozite constituite din fondul de rulment" 
- cu sumele transferate în disponibilul curent al fondului de rulment. 

531 "Casa" 
- cu sumele în numerar depuse la banca. 
541 "Acreditive" 



- cu sumele virate în conturile de disponibilităţi la bănci ca urmare a încetării valabilităţii 

acreditivului. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

trezorerie. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 
552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

557 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

trezorerie. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

trezorerie. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
trezorerie. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alte conturi de trezorerie.; 
- cu sumele care pot fi păstrate de instituţiile publice în contul sume de mandat şi în depozit la 

finele anului, reprezentând drepturi de personal neridicate în cursul anului; 
- cu sumele depuse în scopul participării la licitaţie pentru obţinerea de valuta; 

- cu sumele virate la banca din contul de finanţare bugetara, pentru deschiderea de acreditive. 
Contul 581 "Viramente interne" se creditează prin debitul conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 

- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
5222 "Depozite constituite din fondul de rulment" 
- cu sumele transferate din disponibilităţile fondului de rulment pentru constituirea de depozite 

în condiţiile legii. 
529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" 

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând venituri datorate bugetului de stat sau bugetului 
local, depuse în cont de disponibil. 

531 "Casa" 
- cu sumele intrate în casierie ridicate de la banca. 
541 "Acreditive" 

- cu sumele virate din conturile de disponibilităţi la banca în conturile de acreditive. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie; 



- cu sumele care pot fi păstrate de instituţiile publice în acest cont. 

552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
553 "Disponibil din taxe speciale" 

- cu sumele depuse în contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale încasate în numerar. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

SECŢIUNEA 6: CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI" 

Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind 
stocurile", 61 "Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi", 62 "Cheltuieli cu alte servicii 

executate de terţi, 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli 
cu personalul", 65 "Alte cheltuieli operaţionale", 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Alte cheltuieli 

finanţate din buget", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 
sau pierderile de valoare", 69 "Cheltuieli extraordinare". 
[textul din capitolul VII, sectiunea 6 a fost abrogat la 12-ian-2021 de Art. I, punctul 5., 

subpunctul 5.3.. din Ordinul 27/2021] 
(1)Grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" 

Grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" cuprinde următoarele conturi: 601 "Cheltuieli cu materiile 
prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile", 603 "Cheltuieli privind materialele de 

natura obiectelor de inventar", 606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările", 607 "Cheltuieli 
privind mărfurile", 608 "Cheltuieli privind ambalajele" şi 609 "Cheltuieli cu alte stocuri". 
1.Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu materiile prime. 
Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează cheltuielile efectuate cu materiile prime, iar în credit, la sfârşitul perioadei, 
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu materiile 

prime efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se debitează prin creditul conturilor: 
301 "Materii prime" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse în cheltuieli la momentul 
consumului, constatate lipsă la inventar, precum şi cele degradate. 

- la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc 
la sfârşitul perioadei anterioare, stabilita pe baza inventarului (in situaţia aplicării inventarului 
intermitent). 

351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aflate la terţi, constatate lipsă la inventar. 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu valoarea materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent, 
pentru care urmeazăsă se primească facturi. 

461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 
documente justificative. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 
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483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

301 "Materii prime" 
- cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar; 
- cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite; 

- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc, 
stabilita pe baza inventarului (in situaţia aplicării inventarului intermitent). 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

2.Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile. Contul 602 

"Cheltuieli cu materialele consumabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
cheltuielile efectuate cu materialele consumabile, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea 
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu materialele 
consumabile efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază în următoarele conturi sintetice de gradul II: 
6021 "Cheltuieli cu materialele auxiliare"; 

6022 'Cheltuieli privind combustibilul"; 
6023 "Cheltuieli privind materialele pentru ambalat"; 

6024 "Cheltuieli privind piesele de schimb"; 
6025 "Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat"; 
6026 "Cheltuieli privind furajele"; 

6027 "Cheltuieli privind hrana"; 
6028 "Cheltuieli privind alte materiale consumabile"; 

6029 "Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare". 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se debitează prin creditul conturilor: 

302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli constatate 

lipsă la inventar; 
- la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente 
în stoc la sfârşitul perioadei anterioare, stabilita pe baza inventarului (in situaţia aplicării 

inventarului intermitent). 
351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aflate la terţi, constatate lipsă 
la inventar. 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului 
intermitent. 

408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului 

intermitent, pentru care urmeazăsă se primească facturi. 
461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 



- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
302 "Materiale consumabile" 

- cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar; 
- cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite; 

- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente 
în stoc, stabilita pe baza inventarului (in situaţia aplicării inventarului intermitent). 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

3.Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor 
de inventar. 

Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" este un cont de 
activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu materialele de natura 

obiectelor de inventar la scoaterea din folosinţa a acestora, iar în credit, la sfârşitul perioadei 
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu materialele 

de natura obiectelor de inventar efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se debitează prin 
creditul conturilor: 

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din 

folosinţa incluse în cheltuieli, constatate lipsă la inventar, precum şi cele degradate. 
351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la 

terţi, constatate lipsă la inventar. 
461 "Debitori" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 
documente justificative. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se creditează prin 

debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 

- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 



- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

4.Contul 606 "Cheltuieli privind animalele şi păsările" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu animalele şi pasările. 
Contul 606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" este un cont de activ. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu animalele şi pasările, iar în credit, 
la sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu animalele 
şi pasările efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" se debitează prin creditul conturilor: 

356 "Animale aflate la terţi" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aflate la terţi, constatate lipsă la 

inventar. 
361 "Animale şi pasări" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor provenite din cumpărări, ieşite din 

gestiune prin vânzare, constatate lipsă la inventariere sau trecute la active fixe. 
461 "Debitori" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 
documente justificative. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 606 "Cheltuieli privind animalele şi pasările" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

5.Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor privind mărfurile ieşite din gestiune prin 

vânzare, degradate, precum şi lipsurile la inventar. 
Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează cheltuielile efectuate cu mărfurile, iar în credit, la sfârşitul perioadei repartizarea 

cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu mărfurile 

efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se debitează prin creditul conturilor: 
357 "Mărfuri aflate la terţi" 

- cu valoarea mărfurilor aflate la terţi, constatate lipsă la inventarier. 
371 "Mărfuri" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare, precum şi 
lipsurile de inventar. 
461 "Debitori" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 
documente justificative. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 



- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se creditează prin debitul conturilor: 121 "Rezultatul 
patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
371 "Mărfuri" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor constatate plus la inventariere. 
378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" 

- cu diferenţele de preţ la mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare, degradate, precum şi 
lipsurile de inventar. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

6.Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu ambalajele. 
Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează cheltuielile efectuate cu ambalajele, iar în credit, la sfârşitul perioadei repartizarea 
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu ambalajele 
efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se debitează prin creditul conturilor: 

358 "Ambalaje aflate la terţi" 
- cu valoarea ambalajelor la terţi, constatate lipsă la inventar. 
381 "Ambalaje" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute incluse pe cheltuieli, precum şi 
lipsurile constatate la inventar. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor ca urmare 
a degradării. 

461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

381 "Ambalaje" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
7.Contul 609 "Cheltuieli cu alte stocuri" 



Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu muniţiile şi furniturile pentru apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţa naţională şi a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor 
instituţii. 
Contul 609 "Cheltuieli cu alte stocuri" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

cheltuielile efectuate cu muniţiile şi furnituri pentru apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţa naţională şi a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor instituţii, iar în credit, la 

sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu muniţii şi 
furnituri pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională şi a altor cheltuieli cu 

alte stocuri specifice unor instituţii efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 609 "Cheltuieli cu alte stocuri" se debitează prin creditul conturilor: 

309 "Alte stocuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţa naţională, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii incluse în 

cheltuieli la momentul consumului, sau constatate lipsă la inventar; 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţa naţională, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii, degradate şi 
care nu mai pot fi folosite. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la finele perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 
Contul 609 "Cheltuieli cu alte stocuri" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
309 "Alte stocuri" 
- cu valoarea muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa 

naţională, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii constatate plus la inventar; 
- cu valoarea muniţiilor şi furniturilor pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa 

naţională, precum şi a altor stocuri specifice unor instituţii restituite la magazie ca nefolosite. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
(2)Grupa 61 "Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi" 

Grupa 61 "Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi" cuprinde următoarele conturi: 
610 "Cheltuieli privind energia şi apa", 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile", 612 
"Cheltuieli cu chiriile", 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" şi 614 "Cheltuieli cu deplasări, 

detaşări, transferări". 
1.Contul 610 "Cheltuieli privind energia şi apa" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu energia şi apa. 
Contul 610 "Cheltuieli privind energia şi apa" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează cheltuielile efectuate cu energia şi apa, iar în credit, la sfârşitul perioadei 

repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu energia şi 

apa efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 610 "Cheltuieli privind energia şi apa" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea consumului de energie şi apa inclusa pe cheltuieli. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu valoarea consumului de energie şi apa pentru care urmeazăsă se primească facturi. 
461 "Debitori" 



- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 

Contul 610 "Cheltuieli privind energia şi apa" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
2.Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile curente. 
Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează cheltuielile efectuate cu întreţinerea şi reparaţiile curente, iar în credit, la sfârşitul 
perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, 
înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile 

curente efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate, pentru care urmeazăsă se primească 
facturi. 
461 "Debitori" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 
documente justificative. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara,cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
3.Contul 612 "Cheltuieli cu chiriile" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu chiriile. 



Contul 612 "Cheltuieli cu chiriile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

cheltuielile cu chiriile, iar în credit, la sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului 
de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu chiriile 

efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 612 "Cheltuieli cu chiriile" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea chiriilor datorate terţilor. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu sumele reprezentând chiriile datorate terţilor pentru care urmeazăsă se primească facturi. 
461 "Debitori" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 
documente justificative. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 

cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 
scadentelor. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
Contul 612 "Cheltuieli cu chiriile" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

4.Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare. 

Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează cheltuielile efectuate cu primele de asigurare, iar în credit, la sfârşitul perioadei 
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu primele de 
asigurare efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se debitează prin creditul conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor. 

408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor, pentru care urmeazăsă se primească 

facturi. 
461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 
scadentelor. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 



- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
5.Contul 614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu transportul şi cazarea efectuate în 
timpul deplasărilor, detaşărilor, transferărilor personalului. 
Contul 614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu transportul şi cazarea personalului, iar în 
credit, la sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu transportul 
şi cazarea efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" se debitează prin creditul conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu cheltuielile de transport şi cazare facturate de furnizori. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
Contul 614 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial " 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

(3)Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" 
Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" cuprinde următoarele conturi: 622 

"Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile", 623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi 
publicitate", 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal", 626 "Cheltuieli poştale şi taxe 
de telecomunicaţii", 627 "Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate", 628 "Alte cheltuieli cu 

serviciile executate de terţi" şi 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale". 
1.Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru 
cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valori imobilizate, comisioanelor de intermediere, 



onorariile de consiliere, contencios, expertizare precum şi a altor cheltuieli similare efectuate în 

cursul perioadei. 
Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" este un cont de activ. 
În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate privind comisioanele şi onorariile, iar 

în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind 

comisioanele şi onorariile. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor, pentru care urmeazăsă se primească 
facturi. 
461 "Debitori" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 
documente justificative. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

2.Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate. 

Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate, iar în credit, la sfârşitul 
perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor de protocol, 
reclama şi publicitate efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" se debitează prin creditul conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate datorate terţilor. 

408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu sumele care privesc acţiunile de protocol, reclama şi publicitate datorate terţilor, pentru 

care urmeazăsă se primească facturi. 
461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 



- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 

Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
3.Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri şi personal 
efectuat de terţi. 

Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu transportul de bunuri şi personal, iar în credit, 
la sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere a contului reprezintă totalul cheltuielilor cu 
transportul de bunuri şi personal efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
6241 "Cheltuieli cu transportul de bunuri"; 

6242 "Cheltuieli cu transportul de personal". 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 
- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul de personal datorate terţilor. 

408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu sumele care privesc transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal datorate 

terţilor, pentru care urmeazăsă se primească facturi. 
461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
532 "Alte valori" 
- cu valoarea tichetelor şi biletelor de călătorie folosite pentru transportul de personal. 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 

Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
4.Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 



Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii. 

Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii, iar în credit, la sfârşitul 
perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor poştale şi a 
taxelor de telecomunicaţii efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" se debitează prin creditul conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor. 

408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor, pentru care 

urmeazăsă se primească facturi. 
461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 
scadentelor. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 532 "Alte valori" 
- cu valoarea timbrelor poştale, consumate. 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 
Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

5.Contul 627 "Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate. 
Contul 627 "Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu serviciile bancare şi asimilate, iar în credit, la 
sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor bancare şi 
asimilate efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 627 "Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate" se debitează prin creditul conturilor: 

461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 



512 "Conturi la bănci" 

- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

541 "Acreditive" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

Contul 627 "Cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial " 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
6.Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu serviciile executate de terţi, altele decât 
cele înregistrate în celelalte conturi din aceasta grupa. 

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu serviciile executate de terţi, altele decât cele 
înregistrate în celelalte conturi din aceasta grupa, iar în credit, la sfârşitul perioadei, 

repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu serviciile 

executate de terţi, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din aceasta grupa, efectuate 
în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se debitează prin creditul conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi. 

408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi, pentru care urmeazăsă se primească 
facturi. 

461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 



- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 

scadentelor. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 

774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 
- cu valoarea serviciilor finanţate din fonduri externe nerambursabile achitate de Agenţii sau 

Autorităţi de Implementare (la beneficiarii finali). 
779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
- cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de către terţi. 

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
7.Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta altor cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. 
Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, iar în credit, la sfârşitul 
perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind alte 

cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu sumele datorate terţilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu sumele datorate terţilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, pentru care 
urmeazăsă se primească facturi. 
461 "Debitori" 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 
documente justificative. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 
scadentelor. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 



- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

(4)Grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
Grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" cuprinde contul: 635 

"Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate". 
1.635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 

asimilate datorate bugetului, conform legii. 
Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de activ. În 

debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate, iar în credit la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat 

patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile efectuate cu alte 
impozite, taxe şi alte vărsăminte asimilate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se debitează prin creditul 
conturilor: 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibila, devenita nedeductibilă. 
4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" 

- cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal 
sau predate cu titlu gratuit, cea aferentă lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum 
şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natura. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau 

bugetelor locale, după caz. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se creditează prin debitul 
contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
(5)Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" 

Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" cuprinde următoarele conturi: 641 "Cheltuieli cu salariile 
personalului", 642 "Cheltuieli salariale în natura", 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" şi 

646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale". 
1.Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului. 

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" este un cont de activ. 
În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu salariile personalului, iar în credit, 

la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu salariile 

personalului, efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se debitează prin creditul conturilor: 
421 "Personal - salarii datorate" 

- cu salariile şi alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 



- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu indemnizaţiile pentru concediile de odihna neefectuate 

până la închiderea exerciţiului financiar. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

2.Contul 642 "Cheltuieli salariale în natura" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor salariale în natura (tichete de masa, norme 
de hrana, uniforme şi echipament obligatoriu, locuinţa de serviciu folosita de salariat şi familia 

sa, transportul la şi de la locul de munca, alte drepturi salariale în natura). 
Contul 642 "Cheltuieli salariale în natura" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează cheltuielile efectuate cu salariile în natura, iar în credit, la sfârşitul perioadei 
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu salariile în 

natura. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 642 "Cheltuieli salariale în natura" se debitează prin creditul conturilor: 
532 "Alte valori" 

- cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariaţilor. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
3.Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor privind asigurările şi protecţia sociala. 

Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează cheltuielile efectuate cu asigurările şi protecţia sociala, iar în credit, la sfârşitul 

perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu asigurările 

şi protecţia sociala efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

6451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"; 
6452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj"; 

6453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurările sociale de sănătate"; 
6454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale"; 



6455 "Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii" (cont sintetic de gradul II) 
(la data 22-mai-2006 alin. (5), punctul 3. din capitolul VII, sectiunea 6 completat de subpunctul III.., punctul 3. 

din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
6458 "Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia sociala". 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" se debitează prin creditul conturilor: 
431 "Asigurări sociale" 

- cu contribuţia asiguratorie pentru muncă". 
(la data 31-ian-2018 alin. (5), punctul 3. din capitolul VII, sectiunea 6 completat de Art. I, punctul 3., subpunctul 

3.2.. din Ordinul 1176/2018 ) 
- cu contribuţiile angajatorilor pentru asigurările sociale de stat, potrivit legii; 

- cu contribuţiile angajatorilor pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit legii; 
- cu contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale, potrivit legii. 
- cu contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 

(la data 22-mai-2006 alin. (5), punctul 3. din capitolul VII, sectiunea 6 completat de subpunctul III.., punctul 3. 
din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
- contul 6456 "Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor 

salariale"; 
(la data 01-ian-2007 alin. (5), punctul 3. din capitolul VII, sectiunea 6 completat de subpunctul III.., punctul 2. din 

anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
437 "Asigurări pentru şomaj" 

- cu contribuţiile angajatorilor la bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit legii. 473 "Decontări din 
operaţii în curs de clarificare" 

- cu contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. 
(la data 01-ian-2007 alin. (5), punctul 3. din capitolul VII, sectiunea 6 completat de subpunctul III.., punctul 2. din 

anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările sociale" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
4.Contul 646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi 
alte drepturi salariale ale personalului. 

Contul 646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale" este un 
cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu indemnizaţiile de 
delegare, detaşare şi alte drepturi salariale ale personalului, iar în credit, la sfârşitul perioadei, 

repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu 

indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale ale personalului efectuate în cursul 
perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale" se 

debitează prin creditul conturilor: 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
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483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
542 "Avansuri de trezorerie" 
- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 

Contul 646 "Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale" se 
creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
5.Contul 647 "Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor din fondul destinat stimulării personalului. 

Contul 647 "Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului" este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate din fondul destinat stimulării personalului, 

iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat 
patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor efectuate din 

fondul destinat stimulării personalului, efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 647 "Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului" se debitează prin creditul 
contului: 

428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 
- cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimulării personalului. 

Contul 647 "Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului" se creditează prin debitul 
contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

(6)Grupa 65 "Alte cheltuieli operaţionale" 
Grupa 65 "Alte cheltuieli operaţionale" cuprinde următoarele conturi: 654 "Pierderi din creanţe 
şi debitori diverşi" şi 658 "Alte cheltuieli operaţionale". 

1.Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta pierderilor din creanţe şi debitori diverşi. 

Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează pierderile din creanţe şi debitori diverşi, iar în credit, la sfârşitul perioadei 
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul pierderilor din creanţe şi 
debitori diverşi, înregistrate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se debitează prin creditul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenta a clienţilor. 

461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative; 
- cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenta a debitorilor. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului de stat neîncasate, potrivit legii. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului local neîncasate, potrivit legii. 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 



- cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat neîncasate, potrivit 

legii. 
4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj neîncasate, potrivit 

legii. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

2.Contul 658 "Alte cheltuieli operaţionale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta altor cheltuieli operaţionale ce decurg din operaţii 

curente ale instituţiei publice. 
Contul 658 "Alte cheltuieli operaţionale" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează alte cheltuieli operaţionale, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea 

cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor operaţionale 

efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 658 "Alte cheltuieli operaţionale" se debitează prin creditul conturilor: 203 "Cheltuieli de 
dezvoltare" 

- cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit. 
205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 
- cu valoarea neamortizata aferentă concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 

drepturilor şi altor active similare transferate cu titlu gratuit. 
208 "Alte active fixe necorporale" 

- cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit. 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 
- cu valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri transferate cu titlu gratuit; 

- cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit. 
212 "Construcţii" 

- cu valoarea neamortizata a construcţiilor transferate cu titlu gratuit. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor transferate cu titlu gratuit. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" 
- cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 

valorilor umane şi materiale şi altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit. 
231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie transferate cu titlu gratuit. 

233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie transferate cu titlu gratuit. 

301 "Materii prime" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit. 
302 "Materiale consumabile" 



- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit. 

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate 
cu titlu gratuit. 

341 "Semifabricate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit. 

345 "Produse finite" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit. 
346 "Produse reziduale" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit. 
361 "Animale şi pasări" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor transferate cu titlu gratuit. 
371 "Mărfuri" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor transferate cu titlu gratuit. 
381 "Ambalaje" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit. 

461 "Debitori" 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituţii din afara sistemului, pe bază de 

documente justificative. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 

scadentelor. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
531 "Casa" 
- cu plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli operaţionale. 

Contul 658 "Alte cheltuieli operaţionale" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
(7)Grupa 66 "Cheltuieli financiare" 

Grupa 66 "Cheltuieli financiare" cuprinde următoarele conturi: 663 "Pierderi din creanţe 
imobilizate", 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate", 665 "Cheltuieli din diferenţe de 

curs valutar", 666 "Cheltuieli privind dobânzile", 667 "Sume de transferat bugetului de stat 
reprezentând câştiguri din schimb valutar - PHARE, ISPA, SAPARD", 668 "Dobânzi de transferat 
Comunităţii Europene sau de alocat programului" şi 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-

costuri bancare)". 
1.Contul 663 "Pierderi din creanţe imobilizate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta pierderilor din creanţe legate de participaţii. Contul 
663 "Pierderi din creanţe imobilizate" este un cont de activ. 

În debitul contului se înregistrează pierderile din creanţe imobilizate, iar în credit, la sfârşitul 
perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul pierderilor din creanţe 

imobilizate, înregistrate în cursul perioadei. 
La finele perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 663 "Pierderi din creanţe imobilizate" se debitează prin creditul contului: 
267 "Creanţe imobilizate" 



- cu valoarea pierderilor din creanţe imobilizate. 

Contul 663 "Pierderi din creanţe imobilizate" se creditează prin debitul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
2.Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor din investiţii financiare cedate. Contul 664 
"Cheltuieli din investiţii financiare cedate" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează cheltuielile din investiţiile financiare cedate, iar în credit, la sfârşitul perioadei, 

repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile efectuate în cursul 

perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" se debitează prin creditul conturilor: 
260 "Titluri de participare" 

- cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scoase din evidenta. 
265 "Alte titluri imobilizate" 

- cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scoase din evidenta. 
Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" se creditează prin debitul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

3.Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor din diferenţe de curs valutar. 
Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" este un cont de activ. În debitul contului 

se înregistrează cheltuielile din diferenţe de curs valutar, iar în credit, la sfârşitul perioadei, 
repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul debitor al contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor din 
diferenţe de curs valutar, efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se debitează prin creditul conturilor: 

161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni în valută. 

162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 
164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de stat. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de stat. 

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

altor împrumuturi şi datorii asimilate în valută. 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

dobânzilor aferente împrumuturilor în valută. 
260 "Titluri de participare" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare 
în valută. 
267 "Creanţe imobilizate" 



- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării creanţelor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
creanţelor în valută. 
269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
vărsămintelor de efectuat pentru active financiare în valută. 

401 "Furnizori" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
furnizorilor în valută. 

403 "Efecte de plătit" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

efectelor de plătit în valută. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabil rezultate din reevaluarea 
furnizorilor de active fixe în valută. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
efectelor de plătit pentru active fixe în valută. 

408 "Furnizori - facturi nesosite" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
furnizorilor - facturi nesosite în valută. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării furnizorilor - debitori în 

valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
furnizorilor - debitori în valută. 

411 "Clienţi" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării clienţilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor în valută. 
413 "Efecte de primit de la clienţi" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării efectelor de primit de la 
clienţi în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
efectelor de primit de la clienţi în valută. 
418 "Clienţi - facturi de întocmit" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării clienţilor - facturi de 
întocmit în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor - facturi de întocmit în valută. 
419 "Clienţi-creditori" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor - creditori în valută. 

461 "Debitori" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

debitorilor în valută. 
462 "Creditori" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
creditorilor în valută. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 



- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 

514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
531 "Casa" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută existente în casierie. 

541 "Acreditive" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
acreditivelor în valută. 

542 "Avansuri de trezorerie" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

avansurilor de trezorerie în valută. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
555 "Disponibil al fondului de risc" 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea disponibilităţilor în valută. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 

Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
4.Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile" 



Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor privind dobânzile aferente datoriei publice 

interne şi externe. 
Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează cheltuielile privind dobânzile, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea 

cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind 

dobânzile, efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se debitează prin creditul conturilor: 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 

- cu valoarea dobânzilor datorate aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 
4671 "Creditori ai bugetului de stat" 

- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 
termenul legal de plata. 
4672 "Creditori ai bugetului local" 

- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 
termenul legal de plata. 

4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 
termenul legal de plata. 

4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 

termenul legal de plata. 
4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 

termenul legal de plata. 
471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform 
scadentelor. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara, cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
518 "Dobânzi" 

- cu dobânzile datorate aferente împrumuturilor pe termen scurt plătite. 
7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând dobânzi aferente acoperirii 
deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se creditează prin debitul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 

cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
(8)Grupa 67 "Alte cheltuieli finanţate din buget" 

Grupa 67 "Alte cheltuieli finanţate din buget" cuprinde următoarele conturi: 670 "Subvenţii", 
671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice", 672 "Transferuri de capital 
intre unităţi ale administraţiei publice", 673 "Transferuri interne", 674 "Transferuri în 

străinătate", 676 "Asigurări sociale", 677 "Ajutoare sociale" şi 679 "Alte cheltuieli". 
1.Contul 670 "Subvenţii 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor certe şi exigibile datorate de la buget, de 
la titlul de cheltuieli 40 "Subvenţii". 



Contul 670 "Subvenţii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu 

subvenţiile datorate, certe şi exigibile, stabilite pe baza deconturilor justificative sau a altor 
documente justificative prevăzute de lege pentru solicitarea de subvenţii, iar în credit, la 
sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul 

contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu subvenţiile 
datorate, aferente perioadei de raportare. La sfârşitul perioadei de raportare, după efectuarea 

operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
67000 "Subvenţii"; 

6700000 "Subvenţii". 
Contabilitatea analitică se ţine pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţie funcţională 

cheltuieli, clasificaţie economică cheltuieli. 
Contul 670 "Subvenţii" se debitează prin creditul contului: 

462 "Creditori 
- cu subvenţiile acordate de la buget, datorate ca subvenţii pe produse, subvenţii pentru 
producţie sau alte subvenţii a căror valoare certă şi exigibilă a fost determinată pe baza 

documentelor justificative prevăzute de lege. 
Contul 670 "Subvenţii" se creditează prin debitul contului: 

1210000 "Rezultatul patrimonial 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

(la data 12-sep-2014 alin. (8), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 6 modificat de punctul 2. din anexa 1 
din Ordinul 1191/2014 ) 
2.Contul 671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor privind transferurile curente acordate de 

la buget. 
Contul 671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" este un cont de activ. 

În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile curente acordate de la buget, 
iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat 
patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind 
transferurile curente acordate de la buget, efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare; pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" se debitează prin creditul 
contului: 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri curente intre 
unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget. 

Contul 671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" se creditează prin debitul 
contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

3.Contul 672 "Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice" 
Contul 672 "Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice" este un cont de activ. 
În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile de capital intre unităţi ale 

administraţiei publice, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra 
contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind 
transferurile de capital intre unităţi ale administraţiei publice, efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 672 "Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice" se debitează prin 

creditul contului: 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri de capital intre 

unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget. 
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Contul 672 "Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice" se creditează prin 

debitul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
4.Contul 673 "Transferuri interne" 

Contul 673 "Transferuri interne" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
cheltuielile privind transferurile interne, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea 
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind 
transferurile interne, efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 673 "Transferuri interne" se debitează prin creditul contului: 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri interne acordate 

de la buget. 
Contul 673 "Transferuri interne" se creditează prin debitul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

5.Contul 674 "Transferuri în străinătate" 
Contul 674 "Transferuri în străinătate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

cheltuielile privind transferurile în străinătate, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea 
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind 

transferurile în străinătate, efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 674 "Transferuri în străinătate" se debitează prin creditul contului: 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri în străinătate 
acordate de la buget. 

Contul 674 "Transferuri în străinătate" se creditează prin debitul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
6.Contul 677 "Ajutoare sociale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu ajutoarele sociale (rechizite şi manuale 
şcolare, drepturi pentru donatorii de sânge, tratament balnear şi odihna, alocaţii şi alte ajutoare 
pentru copii, etc.). 

Contul 677 "Ajutoare sociale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
cheltuielile efectuate cu ajutoarele sociale, iar în credit, la sfârşitul perioadei repartizarea 

cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile efectuate cu ajutoarele 
sociale în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 677 "Ajutoare sociale" se debitează prin creditul conturilor: 
401 "Furnizori" 

- cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate 
(rechizite şi manuale şcolare, transport elevi, studenţi, şomeri etc., tratament balnear şi odihna, 
compensarea preturilor la medicamente, drepturi în natura pentru elevi etc.). 

438 "Alte datorii sociale" 
- cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de sânge, alocaţii şi alte 

ajutoare pentru copii, ajutor pentru încălzirea locuinţei, protecţia persoanelor cu handicap, 
ajutoare sociale etc.). 
770 "Finanţarea de la buget" 



- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând ajutoare sociale acordate 

de la buget. 
Contul 677 "Ajutoare sociale" se creditează prin debitul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

7.Contul 679 "Alte cheltuieli" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta altor cheltuieli suportate de la buget (ex. burse, 
finanţarea partidelor politice, programe pentru tineret, asociaţii şi fundaţii, susţinerea cultelor, 

etc.). 
Contul 679 "Alte cheltuieli" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile 

suportate de la buget, iar în credit, la sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra 
contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere a contului reprezintă totalul cheltuielilor 
efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 679 "Alte cheltuieli" se debitează prin creditul conturilor: 

429 "Bursieri şi doctoranzi" 
- cu bursele cuvenite elevilor, studenţilor şi doctoranzilor, pe baza statelor de plata întocmite. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând alte drepturi acordate de la 
buget. 

Contul 679 "Alte cheltuieli," se creditează prin debitul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
(9)Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 

Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" cuprinde 
următoarele conturi: 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările 
pentru depreciere", 682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile", 686 "Cheltuieli financiare 

privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare" şi 689 "Cheltuieli 
privind rezerva de stat şi de mobilizare". 

1.Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 
depreciere" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor operaţionale privind amortizările, 

provizioanele şi ajustările pentru depreciere. 
Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 

depreciere" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile operaţionale 
privind amortizările, provizioanele şi ajustările, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea 
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile operaţionale privind 
amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
6811 "Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe"; 

6812 "Cheltuieli operaţionale privind provizioanele "; 
6813 "Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe "; 

6814 "Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante". 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 
depreciere" se debitează prin creditul conturilor: 
151 "Provizioane" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor. 
280 "Amortizări privind activele fixe necorporale" 

- cu valoarea amortizării activelor fixe necorporale. 
281 "Amortizări privind activele fixe corporale" 
- cu valoarea amortizării activelor fixe corporale. 



290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
activelor fixe necorporale. 
291 "Ajustări pentru deprecierea activele fixe corporale" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
activelor fixe corporale. 

293 "Ajustări pentru deprecierea activele fixe în curs" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
activelor fixe în curs. 

391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

stocurilor de materii prime. 
392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
stocurilor de materiale consumabile. 
393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
producţiei în curs de execuţie. 

394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
produselor. 

395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

stocurilor aflate la terţi. 
396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

animalelor. 
397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
mărfurilor. 
398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
ambalajelor. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor-clienţi. 

496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

creanţelor - debitori. 
497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea 

creanţelor bugetare. 
Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 

depreciere" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 
rezultatului patrimonial. 
1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului' 

- cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din fondul de dezvoltare a 
spitalului. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli la instituţiile subordonate, cu suma 
cheltuielilor transmise instituţiei superioare. 



483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
2.Contul 682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta activelor fixe care nu se supun amortizării conform 

legii, la valoarea de intrare. 
Contul 682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" este un cont de activ. 

În debitul contului se înregistrează valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun 
amortizării, conform legii, iar în credit, la sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra 
contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă valoarea de intrare a activelor 
fixe care nu se supun amortizării, conform legii. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

6821 "Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile"; 
6822 "Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" se debitează prin creditul conturilor: 
231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 

- la recepţia finala a investiţiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun 
amortizării, potrivit legii. 
233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 

- la recepţia finala a investiţiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun 
amortizării, potrivit legii. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizării, potrivit legii. 
408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizării, potrivit legii, pentru care 
urmeazăsă se primească facturi. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 682 "Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
3.Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 

pierderea de valoare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor financiare privind amortizările, 
provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare. 

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 
pierderea de valoare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile 

financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare, iar în 
credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile financiare privind 
amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare efectuate în cursul 
perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

6863 "Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare"; 
6864 "Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante"; 
6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor". 



Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 
pierderea de valoare" se debitează prin creditul conturilor: 
169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" 

- cu valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor amortizate. 
296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" 

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare 
a activelor financiare. 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 
subordonate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" 
- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare 
a obligaţiunilor emise şi răscumpărate. 

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 
pierderea de valoare" se creditează prin debitul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- la sfârşitul perioadei, la instituţia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la instituţiile 

subordonate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 

4.Contul 689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor privind rezerva de stat şi de mobilizare. 

Contul 689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează cheltuielile privind rezerva de stat şi de mobilizare, iar în credit, la 
sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind rezerva 
de stat şi de mobilizare, efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
6891 "Cheltuieli privind rezerva de stat"; 

6892 "Cheltuieli privind rezerva de mobilizare". 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" se debitează prin creditul 
conturilor: 
304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare acordate în 
condiţiile legii ca ajutoare umanitare gratuite; 

- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate lipsă 
şi aprobate ca perisabilităţi legale; 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare reprezentând 

prelevări de probe aprobate legal; 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare scoase cu 

caracter definitiv. 
305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare acordate în 
condiţiile legii ca ajutoare umanitare gratuite. 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate lipsa, 

trecute pe cheltuieli urmare aprobării acestora ca perisabilităţi legale. 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare scoase cu 

caracter definitiv. 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare degradate care 
nu mai pot fi folosite. 



Contul 689 "Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare" se creditează prin debitul 

conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 

- cu valoarea materialelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate plus la inventar. 
305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare constatate plus la inventar. 

(10)Grupa 69 "Cheltuieli extraordinare" 
Grupa 69 "Cheltuieli extraordinare" cuprinde următoarele conturi: 690 "Cheltuieli cu pierderi 

din calamităţi" şi 691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni de active fixe". 
1.Contul 690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor cu pierderi din calamităţi. 
Contul 690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează cheltuielile cu pierderile din calamităţi, iar în credit, la sfârşitul perioadei 

repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu pierderi din 

calamităţi efectuate în cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" se debitează prin creditul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea terenurilor şi valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri distruse de 
calamităţi. 
212 "Construcţii" 

- cu valoarea neamortizata a construcţiilor distruse de calamităţi. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 

- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 
plantaţiilor distruse de calamităţi. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" 
- cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 

valorilor umane şi materiale şi altor active fixe corporale distruse de calamităţi. 
231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi. 

233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie distruse de calamităţi. 

301 "Materii prime" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
302 "Materiale consumabile" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

307 "Materiale date în prelucrare în instituţie" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

309 "Alte stocuri" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
341 "Semifabricate" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
345 "Produse finite" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
346 "Produse reziduale" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 



351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
354 "Produse aflate la terţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

356 "Animale aflate la terţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

357 "Mărfuri aflate la terţi" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
358 "Ambalaje aflate la terţi" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
361 "Animale şi pasări" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
371 "Mărfuri" 

- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 
381 "Ambalaje" 
- cu valoarea pierderilor din calamităţi. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 690 "Cheltuieli cu pierderi din calamităţi" se creditează prin debitul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
2.Contul 691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cheltuielilor extraordinare din operaţiuni cu active fixe 

respectiv valoarea rămasa neamortizata a activelor fixe scoase din funcţiune înainte de 
expirarea duratei de viata. 

Contul 691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează cheltuielile extraordinare din operaţiuni cu active fixe, iar în 
credit, la sfârşitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor cu pierderi din 
calamităţi, înregistrate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" se debitează prin creditul 

conturilor: 
203 "Cheltuieli de dezvoltare" 

- cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vândute sau scoase din folosinţa. 
205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 
- cu valoarea neamortizata aferentă concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 

drepturilor şi activelor similare vândute sau scoase din folosinţa. 
208 "Alte active fixe necorporale" 

- cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vândute sau scoase din folosinţa. 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 
- cu valoarea neamortizata a amenajărilor la terenuri vândute sau scoase din folosinţa. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea neamortizata a construcţiilor vândute sau scoase din folosinţa. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea neamortizata a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor vândute sau scoase din folosinţa. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi altor active fixe corporale vândute sau scoase din folosinţa. 

231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie vândute sau scoase din folosinţa. 
233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 



- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie vândute sau scoase din folosinţa. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 691 "Cheltuielilor extraordinare din operaţiuni cu active fixe" se creditează prin debitul 

conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu cheltuielile transferate din operaţii în participaţie. 
*) Se modifică funcţiunea conturilor contabile de cheltuieli şi de venituri din întreg cuprinsul 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, după cum 

urmează: 
7.1.La funcţiunea conturilor contabile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli": 
a)Se abrogă operaţiunile contabile de înregistrare a sumelor în creditul conturilor de cheltuieli; 

b)În creditul conturilor de cheltuieli se înregistrează numai operaţiunile contabile de închidere 
a conturilor de cheltuieli şi de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârşitul perioadei 

(trimestrului), în corespondenţă cu debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial". 
7.2.La funcţiunea conturilor contabile din clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări": 
a)Se abrogă operaţiunile contabile de înregistrare a sumelor în debitul conturilor de venituri; 

b)În debitul conturilor de venituri se înregistrează numai operaţiunile contabile de închidere a 
conturilor de venituri şi de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârşitul perioadei 

(trimestrului), în corespondenţă cu creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial". 
7.3.Prin excepţie de la prevederile punctului 7.2, contul contabil 709 "Variaţia stocurilor" din 
grupa 70 "Venituri din activităţi economice" şi contul contabil 770 "Finanţarea de la buget" din 

grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu 
destinaţie specială" nu îşi modifică funcţiunea. 

(la data 12-ian-2021 capitolul VII, sectiunea 6 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 27/2021 ) 

SECŢIUNEA 7: CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI şi FINANŢĂRI" 

Din clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări" fac parte următoarele grupe: 70 "Venituri din 

activităţi economice", grupa 71 "Venituri din alte activităţi operaţionale", grupa 72 "Venituri din 
producţia de active fixe", grupa 73 "Venituri fiscale", grupa 74 "Contribuţii de asigurări", grupa 

75 "Venituri nefiscale", grupa 76 "Venituri financiare", grupa 77 "Finanţări, subvenţii, 
transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială", grupa 78 
"Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderile de valoare" şi grupa 79 

"Venituri extraordinare". 
[textul din capitolul VII, sectiunea 7 a fost abrogat la 12-ian-2021 de Art. I, punctul 5., 

subpunctul 5.4.. din Ordinul 27/2021] 
(1)Grupa 70 "Venituri din activităţi economice" 
Grupa 70 "Venituri din activităţi economice" cuprinde următoarele conturi: 701 "Venituri din 

vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din 
vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate", 705 

"Venituri din studii şi cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 
708 "Venituri din activităţi diverse" şi 709 "Variaţia stocurilor". 
1.Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor realizate din vânzări de produse finite. 
Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" este un cont de pasiv. În creditul contului 

se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 
contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se creditează prin debitul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a produselor finite, animalelor şi păsărilor livrate clienţilor. 
418 "Clienţi - facturi de întocmit" 

- cu valoarea la preţ de vânzare a produselor finite, animalelor şi păsărilor livrate clienţilor, 
pentru care nu s-au întocmit facturi. 
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483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

2.Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor realizate din vânzări de semifabricate. 

Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" este un cont de pasiv. În creditul contului 
se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 

contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se creditează prin debitul conturilor: 
411 "Clienţi" 

- cu valoarea la preţ de vânzare a semifabricatelor livrate clienţilor. 
418 "Clienţi - facturi de întocmit" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a semifabricatelor livrate clienţilor, pentru care nu s-au întocmit 

facturi. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

3.Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor realizate din vânzări de produse reziduale. 

Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile 
incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se creditează prin debitul conturilor: 
411 "Clienţi" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a produselor reziduale livrate clienţilor. 

418 "Clienţi - facturi de întocmit" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a produselor reziduale livrate clienţilor, pentru care nu s-au 

întocmit facturi. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 

Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

4.Contul 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor realizate din executarea lucrărilor şi 

prestarea serviciilor. Contul 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul 
perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 



La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" se creditează prin debitul 
conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate clienţilor. 

418 "Clienţi - facturi de întocmit" 
- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate clienţilor, pentru care nu s-au întocmit 
facturi. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii din operaţii în participaţie. 

531 "Casa" 
- cu valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate încasata în numerar. 

Contul 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 
5.Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor realizate din studii şi cercetări. Contul 705 
"Venituri din studii şi cercetări" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări" se creditează prin debitul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare executate clienţilor. 
418 "Clienţi - facturi de întocmit" 

- cu valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare executate clienţilor, pentru care nu s-au 
întocmit facturi. 

472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
6.Contul 706 "Venituri din chirii" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor din chirii. Contul 706 "Venituri din chirii" 

este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la 
sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 706 "Venituri din chirii" se creditează prin debitul conturilor: 
411 "Clienţi" 
- cu valoarea chiriilor facturate clienţilor. 

418 "Clienţi - facturi de întocmit" 
- cu valoarea chiriilor de încasat de la clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi. 

428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 
- cu sumele datorate de salariaţi reprezentând chirii care constituie venituri ale unităţii. 
472 "Venituri înregistrate în avans" 



- cu veniturile înregistrate în avans, aferente perioadei curente. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
512 "Conturi la bănci" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând chirii. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând chirii. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând valoarea chiriilor. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând valoarea chiriilor. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând valoarea chiriilor. 

Contul 706 "Venituri din chirii" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 
7.Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor realizate din vânzarea mărfurilor. Contul 
707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" este un cont de pasiv. 

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, 
veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se creditează prin debitul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor livrate clienţilor. 
418 "Clienţi - facturi de întocmit" 

- cu valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor livrate clienţilor, pentru care nu s-au întocmit 
facturi. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar din vânzarea mărfurilor. 
Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
8.Contul 708 "Venituri din activităţi diverse" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor realizate din diverse activităţi, cum sunt: 

comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a 
personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, venituri realizate din activităţi şi 

acţiuni internaţionale, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii. Contul 708 "Venituri 
din activităţi diverse" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile 

realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 708 "Venituri din activităţi diverse" se creditează prin debitul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu sumele reprezentând venituri din activităţi diverse. 
418 "Clienţi - facturi de întocmit" 



- cu sumele reprezentând venituri din activităţi diverse, pentru care nu s-au întocmit facturi. 

419 "Clienţi-creditori" 
- cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite de clienţi. 
472 "Venituri înregistrate în avans" 

- cu veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din activităţi diverse. 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din activităţi diverse. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din activităţi diverse. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din activităţi diverse. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din activităţi diverse. 
Contul 708 "Venituri din activităţi diverse" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
9.Contul 709 "Variaţia stocurilor" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta costului de producţie al producţiei stocate, precum şi 

variaţia acesteia. 
Contul 709 "Variaţia stocurilor" este un cont bifuncţional. În creditul contului se înregistrează 

costul de producţie al producţiei stocate şi plusurile la inventar realizate în cursul lunii, iar în 
debit, costul de producţie al producţiei vândute, precum şi lipsurile constatate la inventar. 
Soldul creditor sau debitor al contului, la sfârşitul perioadei, se transfera asupra contului de 

rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul 709 "Variaţia stocurilor" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
331 "Produse în curs de execuţie" 

- cu valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie, la sfârşitul perioadei, 
stabilita pe baza de inventar. 
332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" 

- cu valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie, la sfârşitul 
perioadei, stabilita pe baza de inventar. 

341 "Semifabricate" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare sau cost de producţie a semifabricatelor intrate în gestiune 
din activitatea proprie la finele perioadei, precum şi a plusurilor la inventar. 

345 "Produse finite" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare sau cost de producţie a produselor finite intrate în gestiune, 

din activitatea proprie la finele perioadei, precum şi a plusurilor la inventar. 
346 "Produse reziduale" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune din activitatea 
proprie, precum şi a plusurilor la inventar. 
348 "Diferenţe de preţ la produse" 

- cu diferenţele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau 
prestabilit) aferentă produselor intrate în gestiune din producţie proprie; 

- cu diferenţele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau 
prestabilit) aferentă produselor ieşite din gestiune prin vânzare. 
361 "Animale şi pasări" 



- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor obţinute din producţia proprie, 

sporurile de greutate şi plusurile la inventar. 
Contul 709 "Variaţia stocurilor" se debitează prin creditul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

331 "Produse în curs de execuţie" 
- cu valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie scăzuta din gestiune 
la începutul perioadei următoare. 

332 "Lucrări şi servicii în curs de execuţie" 
- cu valoarea la cost de producţie a lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie scăzute din 

gestiune la începutul perioadei următoare. 
341 "Semifabricate" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor vândute, precum şi lipsurile constatate 
la inventar. 
345 "Produse finite" 

- cu valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute, precum şi lipsurile constatate 
la inventar. 

346 "Produse reziduale" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare sau cost de producţie a produselor reziduale vândute, 
precum şi lipsurile constatate la inventar. 

348 "Diferenţe de preţ la produse" 
- cu diferenţele de preţ în minus (costul de producţie este mai mic decât preţul standard sau 

prestabilit) aferentă produselor intrate în gestiune din producţie proprie; 
- cu diferenţele de preţ în plus (costul de producţie este mai mare decât preţul standard sau 
prestabilit) aferentă produselor ieşite din gestiune prin vânzare. 

361 "Animale şi pasări" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor obţinute din producţie proprie 

vândute precum şi constatate lipsă la inventar. 
(2)Grupa 71 "Venituri din alte activităţi operaţionale" 
Grupa 71 "Venituri din alte activităţi operaţionale" cuprinde următoarele conturi: 714 "Venituri 

din creanţe reactivate şi debitori diverşi" şi 719 "Alte venituri operaţionale". 
1.Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi. 
Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează veniturile realizate, constând în debite sau creanţe reactivate, iar în 

debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se creditează prin debitul 
conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu valoarea creanţelor reactivate. 

461 "Debitori" 
- cu valoarea debitelor reactivate. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se debitează prin creditul 

contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

2.Contul 719 "Alte venituri operaţionale" 
Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază veniturile realizate din alte surse decât cele nominalizate 
în conturile distincte de venituri operaţionale. Contul 719 "Alte venituri operaţionale" este un 



cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la 

sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 719 "Alte venituri operaţionale" se creditează prin debitul conturilor: 
361 "Animale şi pasări" 

- cu valoarea animalelor şi păsărilor constatate plus la inventar. 
401 "Furnizori" 
- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, pentru instituţiile publice finanţate integral din 

venituri proprii. 
428 "Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul" 

- cu sumele datorate de personal privind debite din salarii, ajutoare şi indemnizaţii, sporuri 
necuvenite şi avansuri nejustificate, în situaţia în care acestea constituie venituri ale unităţii; 

- cu imputaţiile de recuperat de la personal, la valoarea contabila a bunului imputat, în situaţia 
în care acestea constituie venituri ale unităţii; 
- cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal. 

462 "Creditori" 
- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
512 "Conturi la bănci" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale. 
5197 'Sume primite din fondul de rulment conform legii' 

- cu sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 
provenite din decalaje intre venituri şi cheltuieli care nu se mai restituie (pentru acoperirea 
definitiva a golurilor de casa). 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri operaţionale. 

532 "Alte valori" 
- cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite, restituite de salariaţi. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale. 

Contul 719 "Alte venituri operaţionale" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial " 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

(3)Grupa 72 "Venituri din producţia de active fixe" 
Grupa 72 "Venituri din producţia de active fixe" cuprinde următoarele conturi: 721 "Venituri din 
producţia de active fixe necorporale" şi 722 "Venituri din producţia de active fixe corporale". 

1.Contul 721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" 
Cu ajutorul acestui se ţine evidenta veniturilor obţinute din producţia de active fixe necorporale. 

Contul 721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează veniturile realizate în cursul lunii din producţia de active fixe 

necorporale, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul 721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" se creditează prin debitul 
conturilor: 

203 "Cheltuieli de dezvoltare" 
- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriii. 
205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 



- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 

similare realizate pe cont propriu. 
208 "Alte active fixe necorporale" 
- cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu. 

233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 
- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie, realizate pe cont propriu. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 721 "Venituri din producţia de active fixe necorporale" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 
2.Contul 722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor obţinute din producţia de active fixe 
corporale. 

Contul 722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se ţine evidenta veniturilor realizate în cursul lunii din producţia de active fixe 
corporale, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 

patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul 722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" se creditează prin debitul conturilor: 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 
- cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor la terenuri realizate pe cont propriu. 

212 "Construcţii" 
- cu valoarea construcţiilor realizate din producţie proprie. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloace de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate din 
producţie proprie. 

214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 
alte active fixe corporale" 

- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi altor active fixe corporale realizate din producţie proprie. 
231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 

- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie, realizate pe cont propriu. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
Contul 722 "Venituri din producţia de active fixe corporale" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

(4)Grupa 73 "Venituri fiscale" 
Grupa 76 "Venituri fiscale" cuprinde următoarele conturi: 730 "Impozit pe venit, profit şi 

câştiguri din capital de la persoane juridice", 731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital 
de la persoane fizice", 732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital", 733 "Impozit 

pe salarii", 734 "Impozite şi taxe pe proprietate", 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii", 
736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale", 739 "Alte impozite şi taxe 
fiscale". 

(5)Grupa 74 "Venituri din contribuţii de asigurări" 
Grupa 74 "Venituri din contribuţii de asigurări" cuprinde următoarele conturi: 745 "Contribuţiile 

angajatorilor", 746 "Contribuţiile asiguraţilor". 
(6)Grupa 75 "Venituri nefiscale" 



Grupa 75 "Venituri nefiscale" cuprinde următoarele conturi: 750 "Venituri din proprietate", 751 

"Venituri din vânzări de bunuri şi servicii", 
(7)Grupa 76 "Venituri financiare" 
Grupa 76 "Venituri financiare" cuprinde următoarele conturi: 763 "Venituri din creanţe 

imobilizate", 764 "Venituri din investiţii financiare cedate", 765 "Venituri din diferenţe de curs 
valutar", 766 "Venituri din dobânzi", 767 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru 

acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA", 768 "Alte venituri 
financiare", 769 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli 
neeligibile - costuri bancare - PHARE, ISPA, SAPARD)". 

1.Contul 763 "Venituri din creanţe imobilizate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor din creanţe imobilizate. Contul 763 "Venituri 

din creanţe imobilizate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile 
realizate din dobânzi aferente creanţelor imobilizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile 

incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 763 "Venituri din creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor 267 "Creanţe 
imobilizate" 

- cu veniturile din dobânzi aferente creanţelor imobilizate. 
512 "Conturi la bănci" 
- cu dobânzile încasate aferente creanţelor imobilizate. 

Contul 763 "Venituri din creanţe imobilizate" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
2.Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor realizate din vânzarea investiţiilor 
financiare. Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează veniturile realizate din vânzarea investiţiilor financiare, iar în debit, la 
sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate" se creditează prin debitul conturilor: 

461 "Debitori" 
- cu valoarea investiţiilor financiare cedate; 
- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea 

contabila a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea 

contabila a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea 
contabila a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune. 
Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
3.Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor din diferenţe de curs valutar favorabile. 
Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 

contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 765 "Venituri din diferenţele de curs valutar" se creditează prin debitul conturilor: 
161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" 



- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni în valută; 
- cu diferenţele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 
162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale; 
- cu diferenţele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 
163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale; 
- cu diferenţele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de stat; 

- cu diferenţele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de stat; 
- cu diferenţele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile la momentul rambursării altor împrumuturi şi datorii 

asimilate; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor 
împrumuturi şi datorii asimilate. 

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile la momentul achitării dobânzilor; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 
260 "Titluri de participare" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
titlurilor de participare. 

267 "Creanţe imobilizate" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
creanţelor imobilizate. 

269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării datoriilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
vărsămintelor de efectuat în valută pentru active financiare. 
401 "Furnizori" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării datoriilor în valută către 
furnizori; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
datoriilor în valută. 
403 "Efecte de plătit" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de plătit în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţa de curs valutar favorabila rezultata din reevaluarea efectelor 

de plătit în valută. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării datoriilor în valută către 
furnizorii de active fixe; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

furnizorilor de active fixe în valută. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării datoriilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţa de curs valutar favorabila rezultate din reevaluarea efectelor 
de plătit pentru active fixe în valută. 



408 "Furnizori - facturi nesosite" 

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile, rezultate din reevaluarea 
furnizorilor - facturi nesosite în valută. 
409 "Furnizori - debitori" 

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile, rezultate din reevaluarea 
furnizorilor - debitori în valută. 

411 "Clienţi" 
- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile, rezultate din reevaluarea 
clienţilor în valută; 

413 "Efecte de primit de la clienţi" 
- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

efectelor în valută de primit de la clienţi. 
418 "Clienţi - facturi de întocmit" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor - facturi de întocmit în valută. 
419 "Clienţi-creditori" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării clienţilor - creditori în 
valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
clienţilor - creditori în valută. 
461 "Debitori" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
debitorilor în valută. 

462 "Creditori" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma achitării creditorilor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

creditorilor în valută. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
511 "Valori de încasat" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

valorilor de încasat în valută. 
512 "Conturi la bănci" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în contul de disponibil. 

513 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 
514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 

516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 

517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 



519 "Împrumuturi pe termen scurt primite" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor pe termen scurt primite. 
531 "Casa" 

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 

disponibilităţilor în valută. 
541 "Acreditive" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

acreditivelor în valută. 
542 "Avansuri de trezorerie" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
avansurilor de trezorerie în valută. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
disponibilităţilor în valută. 

555 "Disponibil al fondului de risc" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

disponibilităţilor în valută. 
Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial " 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

4.Contul 766 "Venituri din dobânzi" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor financiare din dobânzile datorate pentru 

disponibilităţile din conturile bancare şi pentru împrumuturile acordate. Contul 766 "Venituri din 
dobânzi" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în 
debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 766 "Venituri din dobânzi" se creditează prin debitul conturilor: 
461 "Debitori" 
- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitori. 

469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" 
- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate. 

472 "Venituri înregistrate în avans" 
- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
518 "Dobânzi" 

- cu dobânzile de primit aferente disponibilităţilor din conturi. 
5711 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând dobânzi aferente 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
5741 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând dobânzi aferente 
bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 

- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fondul de rezerva constituit potrivit legii. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
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- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
5.Contul 768 "Alte venituri financiare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor financiare, altele decât cele înregistrate în 

celelalte conturi din aceasta grupa. Contul 768 "Alte venituri financiare" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, 

veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 768 "Alte venituri financiare" se creditează prin debitul conturilor: 
461 "Debitori" 

- cu alte venituri financiare datorate de către debitori. 
Contul 768 "Alte venituri financiare" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

(8)Grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială şi fonduri 
cu destinaţie specială" 

Grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială şi fonduri cu 
destinaţie specială" cuprinde următoarele conturi: 770 "Finanţarea de la buget", 771 
"Finanţarea în baza unor acte normative speciale ", 772 "Venituri din subvenţii", 773 "Venituri 

din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", 774 "Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile", 776 "Fonduri cu destinaţie specială", 778 "Venituri din cofinanţarea de la 

buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile", 779 
"Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlul gratuit" 
1.Contul 770 "Finanţarea de la buget" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta plaţilor efectuate din creditele bugetare deschise şi 
disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget. Contul 770 "Finanţarea de la 

buget" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele plătite, iar în debit, 
sumele recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare 
(avansuri recuperate sau sume neutilizate în totalitate din cele ridicate din cont, sume 

recuperate din imputaţii ce privesc exerciţiul bugetar curent etc.). În debit, se înregistrează, la 
sfârşitul perioadei totalitatea plaţilor nete efectuate pentru închiderea contului prin creditul 

contului de rezultat patrimonial. 
Soldul creditor al contului, înaintea operaţiunii de închidere reprezintă totalul plaţilor efectuate. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"; 
7702 "Finanţarea de la bugetele locale"; 
7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"; 

7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj"; 
7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". 

Contul 770 "Finanţarea de la buget" se creditează prin debitul conturilor: 
162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 

- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 
contractate de stat. 

165 "Împrumuturi interne şi externe garantat de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 



- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor împrumuturi şi datorii 

asimilate. 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 
- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe corporale achiziţionate. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale achiziţionate. 
267 "Creanţe imobilizate" 

- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 
269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" 

- cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate. 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor, pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii 
prestate. 
403 "Efecte de plătit" 

- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale de 

plătit pentru active fixe. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile acordate furnizorilor, pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii. 
421 "Personal-salarii datorate" 

- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 
legii. 

422 "Pensionari-pensii datorate" 
- cu sumele plătite reprezentând pensii şi alte drepturi cuvenite potrivit legii. 
423 "Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate" 

- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând ajutoare şi indemnizaţii. 
424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" 

- cu sumele plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezentând indemnizaţii de şomaj şi 
alte drepturi cuvenite asiguraţilor, potrivit legii. 
425 "Avansuri acordate personalului" 

- cu avansurile plătite personalului prin virament. 
426 "Drepturi de personal neridicate" 

- cu sumele achitate personalului prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 
427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" 

- cu sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii. 
431 "Asigurări sociale" 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
437 "Asigurări pentru şomaj" 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

438 "Alte datorii şi creanţe sociale" 
- cu sumele plătite prin virament reprezentând alte datorii sociale. 

444 "Impozitul pe venitul din salarii şi din alte drepturi" 
- cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozit pe venitul din salarii şi din alte 
drepturi. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 



459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" 

- cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii 
Europene. 

(la data 01-ian-2007 alin. (8), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 7 completat de subpunctul III.., punctul 3. din 

anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
461 Debitori" 
- cu suma cheltuielilor de executare silită înregistrate în sarcina debitorului, avansate de 

creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare. 
462 "Creditori" 
- cu sumele plătite prin virament creditorilor instituţiei. 

468 "Împrumuturi acordate potrivit legii" 
- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai 

bugetului de stat pentru înfiinţarea în subordinea acestora a unor instituţii publice sau a unor 
activităţi finanţate integral din venituri proprii; 
- cu valoarea împrumuturilor acordate de ordonatorii de credite principali ai bugetelor locale 

pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate 
integral din venituri proprii. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite din finanţarea bugetara reprezentând cheltuieli efectuate anticipat. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
intr-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite înregistrate ca necuvenite unităţii. 
505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" 
- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate din contul de finanţare bugetara. 

509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" 
- cu sumele plătite din contul de finanţare pentru investiţiile pe termen scurt. 

518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt" 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite, rambursate. 
532 "Alte valori" 

- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihna, tichetelor şi biletelor 
de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor 

de masa şi altor valori plătite din finanţarea de la buget. 
581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alte conturi de trezorerie. 

[textul din alin. (8), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 7 a fost abrogat la 12-sep-2014 
de punctul 3. din anexa 1 din Ordinul 1191/2014] 

[textul din alin. (8), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 7 a fost abrogat la 12-sep-2014 
de punctul 3. din anexa 1 din Ordinul 1191/2014] 
671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri curente intre 
unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget. 

672 "Transferuri de capital intre unităţi ale administraţiei publice" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri de capital intre 
unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget. 

673 "Transferuri interne" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri interne acordate 

de la buget. 
674 "Transferuri în străinătate" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri în străinătate 

acordate de la buget. 
676 "Asigurări sociale" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând asigurări sociale. 
677 "Ajutoare sociale" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând ajutoare sociale. 

679 "Alte cheltuieli" 

https://idrept.ro/00097510.htm#do|ax1|spiii.|pt3
https://idrept.ro/00165627.htm#do|ax1|pt3
https://idrept.ro/00165627.htm#do|ax1|pt3


- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând ajutoare sociale acordate 

de la buget. 
Contul 770 "Finanţarea de la buget" se debitează prin creditul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu sumele încasate reprezentând avansuri restituite în anul curent pentru active fixe corporale. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu sumele încasate reprezentând avansuri restituite în anul curent pentru active fixe 
necorporale. 

267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori, din cele acordate în anul curent. 

438 "Alte datorii sociale" 
- cu sumele necuvenite încasate. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în exerciţiul curent. 
461 "Debitori" 

- cu sumele încasate de la debitori în contul de finanţare în cazul în care privesc anul curent; 
- cu sumele provenite din recuperarea cheltuielilor de executare silită precum şi încasarea taxei 
de participare la licitaţie nerestituita, reţinuta pentru acoperirea cheltuielilor de executare în 

condiţiile prevăzute de lege. 
468 "Împrumuturi acordate potrivit legii" 

- cu împrumuturile pe termen scurt rambursate, din cele acordate în anul curent. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele încasate în contul de finanţare care necesita clarificări suplimentare. 

5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu totalul plaţilor nete de casa efectuate. 

5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu totalul plaţilor nete de casa efectuate. 

5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- la sfârşitul perioadei, cu totalul plaţilor nete de casa efectuate. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
2.771 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" 

Cu ajutorul contului se ţine evidenta sumelor datorate şi neachitate diverşilor furnizori de bunuri 
şi servicii, care au intrat în acţiunea de stingere a unor obligaţii bugetare prin compensare, 

potrivit legii. Contul 771 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" este un cont de 
pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate şi neachitate diverşilor furnizori de 
bunuri şi servicii, care au intrat în acţiunea de stingere a unor obligaţii bugetare prin 

compensare, potrivit legii. În debit se înregistrează, la sfârşitul perioadei, finanţările în baza 
unor acte normative speciale pentru închiderea contului prin creditul contului de rezultat 

patrimonial. 
Soldul creditor al contului, înaintea operaţiunii de închidere reprezintă totalul finanţărilor în baza 
unor acte normative speciale efectuate. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 771 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" se creditează prin debitul 
conturilor: 

401 "Furnizori" 
- cu sumele datorate şi neachitate diverşilor furnizori de bunuri şi servicii care au intrat în 
acţiunea de stingere a unor obligaţii bugetare prin compensare, potrivit legii. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele datorate şi neachitate diverşilor furnizori de active fixe care au intrat în acţiunea 

de stingere a unor obligaţii bugetare prin compensare, potrivit legii. 
Contul 771 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 



- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
3.Contul 772 "Venituri din subvenţii" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta subvenţiilor primite de la buget în completarea 

veniturilor proprii. 
Contul 772 "Venituri din subvenţii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile din subvenţii primite de la buget, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile 
incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

- 7721 "Subvenţii de la bugetul de stat" 
- 7722 "Subvenţii de la alte bugete" 

Contul 772 "Venituri din subvenţii" se creditează prin debitul conturilor: 
5211 "Disponibil al bugetului local" 
- cu sumele provenite din subvenţii primite, potrivit legii. 

525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu subvenţiile primite de bugetul asigurărilor sociale de stat. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu subvenţiile primite în contul de disponibil. 
5711 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele reprezentând subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte administraţii la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate. 

5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele reprezentând subvenţii primite de la bugetul de stat la nivelul Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Munca. 

Contul 772 "Venituri din subvenţii" se debitează prin creditul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 

- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fondul de rezerva constituit potrivit legii. 
525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu subvenţiile ramase neutilizate la sfârşitul perioadei, regularizate cu bugetul de stat. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
- cu subvenţiile ramase neutilizate la sfârşitul perioadei, regularizate cu bugetul din care au fost 

acordate. 
571 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu subvenţiile primite, ramase neutilizate la sfârşitul perioadei, regularizate cu bugetul de 
stat. 
4.Contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor din alocaţiile cu destinaţie specială primite 
de la buget. Contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" este un cont de 

pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile încasate în contul de disponibil al instituţiei 
publice sub forma alocaţiilor bugetare cu destinaţie specială, iar în debit, la sfârşitul perioadei, 
veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursa de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se creditează prin debitul 
contului: 

551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială primite de la buget. 

Contul 773 "Veniturile din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se debitează prin creditul 
conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
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551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

- cu alocaţiile bugetare ramase neutilizate la finele anului, restituite potrivit legii. 
5.Contul 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenta sumelor primite din 

contribuţia financiara nerambursabilă, potrivit memorandumurilor de finanţare încheiate cu 
instituţiile finanţatoare externe. Contul 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" 

este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează contribuţia financiara 
nerambursabilă, iar în debit, la sfârşitul perioadei, finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile pentru închiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial. 

Soldul creditor al contului înaintea operaţiunii de închidere, reprezintă contribuţia financiara 
nerambursabilă primită. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
- 7741 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în bani" 

- 7742 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile în natura" Contabilitatea analitică se 
conduce distinct pe fiecare program de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul 

conturilor: 
208 "Alte active fixe necorporale" 

- cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniul instituţiei publice, plătite din 
fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de implementare. 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri intrate în patrimoniul instituţiei publice, 
plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 

213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor intrate în 
patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri externe nerambursabile de către 

Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi altor active fixe corporale intrate în patrimoniul instituţiei publice, plătite din fonduri 

externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 
231 "Active fixe corporale în curs de execuţie" 

- cu valoarea activelor fixe corporale în curs de execuţie intrate în patrimoniul instituţiei publice, 
plătite din fonduri externe nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţile de Implementare. 
233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" 

- cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de execuţie plătite din fonduri externe 
nerambursabile de către Agenţiile/Autorităţi de Implementare. 

458 "Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare" 
- cu sumele de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare reprezentând fonduri externe 
nerambursabile, pe baza cererilor de fonduri. 

515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu sumele intrate în contul special de disponibil în valută al instituţiei publice care beneficiază 

de fonduri externe nerambursabile, potrivit memorandumurilor de finanţare încheiate. 
628 "Alte cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" 
- cu valoarea serviciilor finanţate din fonduri externe nerambursabile achitate de către 

Agenţiile/Autorităţile de Implementare (la beneficiarii finali). 
Contul 774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
6.Contul 776 "Fonduri cu destinaţie specială" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor fondurilor cu destinaţie specială. Contul 776 

"Fonduri cu destinaţie specială" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile cu destinaţie specială iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul 

de rezultat patrimonial. 
Contabilitatea analitică se dezvolta pe fiecare fond în parte. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 



Contul 776 "Fonduri cu destinaţie specială" se creditează prin debitul conturilor: 

461 "Debitori" 
- cu suma drepturilor constatate, cuvenite fondurilor cu destinaţie specială, în baza declaraţiilor 
persoanelor fizice sau juridice care au obligaţia legala de a contribui la aceste fonduri. 

550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil. 

Contul 776 "Fonduri cu destinaţie specială" se debitează prin creditul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
7.Contul 778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cofinanţării de la buget acordata în completarea 

fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea unor programe sau proiecte. Contul 778 
"Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile 

realizate din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul veniturilor realizate pentru 

închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contul 778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul contului: 
558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile" 
- cu sumele încasate reprezentând cofinanţare de la buget acordata în completarea fondurilor 
externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor. 

Contul 778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

8.Contul 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor din donaţii şi sponsorizări primite de 

instituţiile publice sub forma de bunuri, bunurile primite prin transfer, serviciile primite cu titlu 
gratuit. Contul 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" este un cont de pasiv. 
În creditul acestui cont se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, 

veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" se creditează prin debitul 
conturilor: 
203 "Cheltuieli de dezvoltare" 

- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit. 
205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 

- cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 
similare primite cu titlu gratuit. 
208 "Alte active fixe necorporale" 

- cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit. 
211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" 

- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri primite cu titlu gratuit. 
212 "Construcţii" 

- cu valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit. 
213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 
- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii primite cu titlu 

gratuit. 
214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi 

alte active fixe corporale" 
- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamente de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi alte active fixe corporale primite cu titlu gratuit; 



301 "Materii prime" 

- cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit. 
302 "Materiale consumabile" 
- cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 

303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 
- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. 

304 "Materiale rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a materialelor rezerva de stat şi de mobilizare, a celor pentru 
împrospătare primite cu titlu gratuit. 

305 "Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare" 
- cu valoarea la cost de achiziţie a ambalajelor rezerva de stat şi de mobilizare, a celor pentru 

împrospătare primite cu titlu gratuit. 
309 "Alte stocuri" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a altor stocuri specifice primite cu titlu gratuit. 
361 "Animale şi pasări" 
- cu valoarea animalelor şi păsărilor primite cu titlu gratuit. 

371 "Mărfuri" 
- cu valoarea la preţ de înregistrare a mărfurilor primite cu titlu gratuit. 

381 "Ambalaje" 
- cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit. 
628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 

- cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de către terţi. 
Contul 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" se debitează prin creditul 

contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
- bunurile din domeniul privat al statului/unităţilor administrativ-teritoriale asupra cărora 

instituţia deţine un drept real altul decât cel de proprietate, precum şi bunurile aflate în 
proprietatea privată a instituţiei primite cu titlu gratuit. 

(la data 26-ian-2016 alin. (8), punctul 8. din capitolul VII, sectiunea 7 completat de subpunctul II.. din anexa 2 

din Ordinul 82/2016 ) 
(9)Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderile de valoare" 
Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderile de valoare" 

cuprinde următoarele conturi: 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind 
activitatea de operaţionala" şi 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare". 
1.Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea 

operaţională" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor din diminuarea sau anularea provizioanelor 

şi ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, a activelor fixe corporale, a activelor 
fixe în curs de execuţie, a stocurilor şi creanţelor. Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări 
pentru depreciere privind activitatea operaţională" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate în cursul perioadei, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul 
veniturilor incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
7812 "Venituri din provizioane"; 

7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe"; 
7814 "Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante". 

Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea 
operaţională" se creditează prin debitul conturilor: 
151 "Provizioane" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor. 
290 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
necorporale. 
291 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
corporale. 
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293 "Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
în curs de execuţie. 
391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de 
materii prime. 

392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de 
materiale. 

393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea producţiei în 

curs de execuţie. 
394 "Ajustări pentru deprecierea produselor" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea produselor. 
395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor 

aflate la terţi. 
396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea animalelor. 
397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea mărfurilor. 

398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea ambalajelor. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea 
creanţelor-clienţi. 

496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea 
creanţelor - debitori. 

497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea 

creanţelor bugetare. 
Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea 
operaţională" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
2.Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare " 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de 
valoare. Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul 

perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
7863 "Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare"; 

7864 "Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante". 
Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se creditează prin debitul 
conturilor: 

296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a 

activelor financiare. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 



595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" 

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii. 
Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se debitează prin creditul 

contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 
contractului de asociere. 

(10)Grupa 79 "Veniturile extraordinare" 
Grupa 79 "Veniturile extraordinare" cuprinde următoarele conturi: 790 "Venituri din despăgubiri 

din asigurări", şi 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului". 
1.Contul 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" 
Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază veniturile extraordinare din despăgubiri obţinute din 

asigurarea bunurilor distruse în urma calamităţilor. Contul 790 "Venituri din despăgubiri din 
asigurări" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile din despăgubiri 

obţinute din asigurarea bunurilor distruse în urma calamităţilor, iar în debit, la sfârşitul 
perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" se creditează prin debitul conturilor: 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 

- cu veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu veniturile din despăgubiri încasate în cont. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" 
cu veniturile din despăgubiri încasate în cont. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu veniturile din despăgubiri încasate în cont. 
Contul 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" se debitează prin creditul contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie" 
- cu veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform 

contractului de asociere. 
2.Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta veniturilor din valorificarea unor bunuri ale statului. 
Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează veniturile realizate din vânzarea unor bunuri ale statului, iar în debit, 

la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" se creditează prin debitul 
conturilor: 
301 "Materii prime" 

- cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe. 
302 "Materiale consumabile" 

- cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe. 
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 

- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor 
active fixe. 
309 "Alte stocuri" 

- cu valoarea la cost de achiziţie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active 
fixe. 

461 "Debitori" 
- cu valoarea activelor fixe corporale şi necorporale vândute. 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 



- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din venituri 

din valorificarea unor bunuri ale statului. 
Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" se debitează prin creditul 
contului: 

121 "Rezultatul patrimonial" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
*) Se modifică funcţiunea conturilor contabile de cheltuieli şi de venituri din întreg cuprinsul 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, după cum 
urmează: 

7.1.La funcţiunea conturilor contabile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli": 
a)Se abrogă operaţiunile contabile de înregistrare a sumelor în creditul conturilor de cheltuieli; 

b)În creditul conturilor de cheltuieli se înregistrează numai operaţiunile contabile de închidere 
a conturilor de cheltuieli şi de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârşitul perioadei 
(trimestrului), în corespondenţă cu debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial". 

7.2.La funcţiunea conturilor contabile din clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări": 
a)Se abrogă operaţiunile contabile de înregistrare a sumelor în debitul conturilor de venituri; 

b)În debitul conturilor de venituri se înregistrează numai operaţiunile contabile de închidere a 
conturilor de venituri şi de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârşitul perioadei 
(trimestrului), în corespondenţă cu creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial". 

7.3.Prin excepţie de la prevederile punctului 7.2, contul contabil 709 "Variaţia stocurilor" din 
grupa 70 "Venituri din activităţi economice" şi contul contabil 770 "Finanţarea de la buget" din 

grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu 
destinaţie specială" nu îşi modifică funcţiunea. 

(la data 12-ian-2021 capitolul VII, sectiunea 7 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 27/2021 ) 

SECŢIUNEA 8: CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" 

Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte următoarele grupe de conturi: 80 "Conturi în afara 
bilanţului" şi 89 "Bilanţ". 

Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partida 
simpla (cu excepţia conturilor folosite pentru Programul SAPARD). 

(la data 27-iul-2009 capitolul VII, sectiunea 8 modificat de subpunctul II.. din anexa 1 din Ordinul 2169/2009 ) 
Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partida dubla, intrând în corespondenta cu 
conturile de activ şi de pasiv. 

(1)GRUPA 80 "CONTURI în AFARA BILANŢULUI" 
Din grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" fac parte următoarele conturi: 
1.Contul 8030 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţa" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta activelor fixe şi a obiectelor de inventar primite în 
folosinţă pe baza documentelor întocmite în acest scop. În debitul contului se înregistrează 

valoarea activelor fixe şi a obiectelor de inventar primite în folosinţa, iar în credit valoarea 
activelor fixe şi a obiectelor de inventar restituite titularilor. 
Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe şi a obiectelor de inventar primite în folosinţa 

la un moment dat. 
*) La capitolul VII "Instrucţiunile de utilizare a conturilor" la grupa 80 "Conturi în afara 

bilanţului" se abrogă funcţiunea contului contabil în afara bilanţului 8030000 "Active fixe şi 
obiecte de inventar primite în folosinţă, precum şi concesiuni" şi se instructează următoarele 

conturi contabile în afara bilanţului: 8030001 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în 
folosinţă" şi 8030002 "Active fixe primite în concesiune", cu următoarea funcţiune: 
"Contul 8030001 «Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă» 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor fixe şi a obiectelor de inventar primite în 
folosinţă, pe baza documentelor întocmite în acest scop. În debitul contului se înregistrează 

valoarea activelor fixe şi a obiectelor de inventar primite în folosinţă, iar în credit, valoarea 
activelor fixe şi a obiectelor de inventar primite în folosinţă, restituite titularilor. 
Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe şi a obiectelor de inventar primite în folosinţă 

la un moment dat. 
Contul 8030002 «Active fixe primite în concesiune» 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor fixe primite în concesiune, pe baza 
documentelor întocmite în acest scop. În debitul contului se înregistrează valoarea activelor fixe 
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primite în concesiune, iar în credit, valoarea activelor fixe primite în concesiune, restituite 

titularilor. 
Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe primite în concesiune la un moment dat." 

(la data 05-sep-2019 alin. (1), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 

2876/2019 ) 
2.Contul 8031 "Active fixe corporale luate cu chirie" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta activelor fixe corporale luate cu chirie de la terţi în 

baza contractelor şi proceselor-verbale încheiate în acest scop. În debitul contului se 
înregistrează pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea activelor fixe 
corporale luate cu chirie, iar în credit, valoarea activelor fixe corporale restituite pe baza 

proceselor - verbale de predare. 
Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie la un moment dat. 

3.Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta materiilor prime, materialelor şi altor valori materiale 
(active fixe corporale, obiecte preţioase, etc.) aparţinând terţilor, primite spre prelucrare, 

finisare sau reparare, pe baza de contract. 
În debitul contului se înregistrează, la preturile prevăzute în contract, valorile materiale primite 

pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar în credit, la aceleaşi preturi, valorile materiale 
finisate sau reparate, restituite titularilor. 
Soldul contului reprezintă valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare, existente la 

un moment dat. 
4.Contul 8033 "Valori materiale primite în păstrare sau custodie" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta valorilor materiale (materii şi materiale, mărfuri, active 
fixe corporale, etc.) primite temporar spre păstrare sau în custodie pe baza actului de predare-
primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest scop. 

În debitul contului se înregistrează, la preturile prevăzute în documentele încheiate, valorile 
materiale primite în custodie sau păstrare temporara, iar în credit, la aceleaşi preturi, valorile 

materiale ieşite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziţionării peste nevoile 
unităţii, distrugerii din cauza calamităţilor, lipsurile de inventar etc. 
Soldul contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, existente la 

un moment dat. 
5.Contul 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta debitorilor care au fost scoşi din activul instituţiei, ca 
insolvabili sau dispăruţi, care, în conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie urmăriţi în 

continuare pana la reactivare sau împlinirea termenului de prescripţie. 
În debitul contului 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare" se înregistrează sumele 
datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ, iar în credit, sumele reactivate ca 

urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale căror termene de urmărire 
s-au prescris. 

Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitori insolvabili sau dispăruţi scoşi din activ, 
nereactivate. 
6.Contul 8036 "Chirii şi alte datorii asimilate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta activelor fixe corporale primite în leasing, în baza 
contractelor de închiriere, chiriilor şi altor datorii asimilate, datorate de către instituţie pentru 

bunurile luate în leasing sau cu chirie. 
În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând chirii şi alte datorii asimilate, iar în 
credit, valoarea datoriilor efectiv plătite de către instituţie. 

Soldul contului reprezintă contravaloarea chiriilor şi altor datorii asimilate pe care instituţia le 
are de plătit la un moment dat. 

7.Contul 8038 "Ambalaje de restituit" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta ambalajelor primite de la furnizori (nefacturate şi 
necuprinse în preţul materialelor şi al mărfurilor aprovizionate) cu obligaţia de a le restitui la 

termenele stabilite în contract şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 
În debitul contului se înregistrează, la preturile legale stabilite prin contract, ambalajele primite 

fără plata cu obligaţia de restituire, iar în credit, cu aceleaşi preturi, ambalajele de acelaşi fel 
restituite furnizorilor, distruse din cauza calamităţilor, lipsurile la inventar, etc. 
Soldul contului reprezintă valoarea ambalajelor de restituit la un moment dat. 

8.Contul 8039 "Alte valori în afara bilanţului" 
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Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta bunurilor predate în leasing financiar şi a altor valori 

în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 8031-8037. 
În debitul contului se înregistrează alte valori în afara bilanţului existente în instituţie, iar în 
credit, stingerea obligaţiilor instituţiei în legătura cu aceste valori. 

Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente în instituţie la un moment dat. 
9.Contul 8041 "Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului internaţional" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta publicaţiilor (cârti, albume, reviste, broşuri, discuri, 
casete, etc.) primite gratuit în vederea schimbului internaţional, pe baza documentelor 
întocmite în acest scop. 

În debitul contului se înregistrează publicaţiile primite la preturile prevăzute în documentele de 
intrare, iar în credit, la aceleaşi preturi, valoarea publicaţiilor eliberate în cadrul schimbului 

internaţional potrivit dispoziţiilor legale. 
Soldul contului reprezintă valoarea publicaţiilor primite gratuit în vederea schimbului 

internaţional la un moment dat. 
10.Contul 8042 "Abonamente la publicaţii care se urmăresc pana la primire" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta abonamentelor al căror cost a fost înregistrat în 

conturile de cheltuieli şi care se urmăresc pana la primire. 
În debitul contului se înregistrează abonamentele achitate la organele de difuzare a presei, iar 

în credit, valoarea abonamentelor primite. 
Soldul contului reprezintă valoarea abonamentelor achitate dar neprimite la un moment dat. 
11.Contul 8043 "Imprimate de valoare cu decontare ulterioara" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta imprimatelor de valoare primite, la valoare nominala 
(ex.: bilete pentru odihna şi tratament) a căror plata sau decontare se face ulterior, precum şi 

carnetele pentru taxe forfetare pentru pieţe, târguri şi oboare primite gratuit. 
În debitul contului se înregistrează valoarea imprimatelor primite, iar în credit, valoarea 
imprimatelor utilizate, decontate sau restituite. 

Soldul contului reprezintă valoarea imprimatelor cu decontare ulterioara la un moment dat. 
12.Contul 8044 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta documentelor care conţin operaţiuni pentru care s-a 
refuzat viza de control financiar preventiv. 
În debitul contului se înregistrează valoarea operaţiunilor pentru care s-a refuzat viza de control 

financiar preventiv, iar în credit, valoarea operaţiunilor acceptate la viza după îndeplinirea 
condiţiilor solicitate de organul de control. 

Soldul contului reprezintă valoarea documentelor respinse de la viza de control financiar 
preventiv la un moment dat. 
13.Contul 8046 "Ipoteci imobiliare" 

Cu ajutorul acestui cont Agenţia Naţionala pentru Locuinţe tine evidenta ipotecilor imobiliare 
constituite în favoarea sa, pe toata durata acordării creditelor ipotecare pentru construirea, 

cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea de locuinţe. 
În debitul contului 8046 "Ipoteci imobiliare" se înregistrează sumele rezultate din contractele 
de ipoteca, reprezentând ipotecile imobiliare constituite de clienţi în favoarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, iar în credit, împrumutul rambursat şi dobânzile aferente plătite. 
Soldul contului reprezintă ipotecile imobiliare constituite de clienţi în favoarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe. 
14.Contul 8047 "Valori materiale supuse sechestrului" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta bunurilor sechestrate ca măsura asiguratorie dispusa 

prin procedura administrativa, cat şi ca modalitate de executare silita, în condiţiile legii. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor, separat pentru bunurile imobile şi bunuri 

mobile supuse sechestrului. 
În debitul contului se înregistrează bunurile sechestrate, potrivit legii, iar în credit, ridicarea 

sechestrului daca obligaţia bugetara a fost stinsa printr-una dintre modalităţile prevăzute de 
lege, sumele din valorificarea bunurilor sechestrate au fost încasate sau bunurile imobile supuse 
executării silite au fost trecute în proprietatea publica a statului. 

Soldul contului reprezintă bunurile sechestrate la un moment dat. 
15.Contul 8048 "Garanţie bancara pentru oferta depusa" 

Cu ajutorul acestui cont se înregistrează garanţia pentru oferta depusa de contractanţi prin care 
persoana juridica achizitoare este asigurata de menţinerea ofertelor pe toata durata licitaţiei şi 



de semnarea contractului şi a documentelor de către contractantul desemnat câştigătorul 

licitaţiei. 
În debitul contului se înregistrează garanţia bancara pentru oferta depusa constituita prin 
"Scrisoarea de garanţie bancara pentru oferta depusa", iar în credit, restituirea garanţiei 

bancare pentru oferta depusa, numai după semnarea contractului de execuţie cu ofertantul 
câştigător, sau după expirarea perioadei de valabilitate a documentelor de participare la 

licitaţie. 
Soldul contului reprezintă valoarea garanţiilor bancare pentru oferta depusa la un moment dat. 
16.Contul 8049 "Garanţie bancara pentru buna execuţie" 

Cu ajutorul acestui cont se înregistrează garanţia de buna execuţie constituita în scopul 
asigurării persoanei juridice achizitoare de realizarea calitativa, convenita prin contractul de 

execuţie şi în durata de execuţie aprobata a investiţiei. 
În debitul contului se înregistrează "Scrisoarea de garanţie bancara pentru buna execuţie" 

prezentata de contractant (antreprenor, furnizor), iar în credit, restituirea garanţiei pentru buna 
execuţie în condiţiile speciale de contractare. 
Soldul contului reprezintă valoarea garanţiilor bancare pentru buna execuţie la un moment dat. 

17.Contul 8050 "Disponibil din garanţia constituita pentru buna execuţie" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta disponibilităţilor din garanţia constituita pentru buna 

execuţie. 
În debitul contului se înregistrează constituirea garanţiei pe baza extrasului de cont privind 
disponibilul din garanţia pentru buna execuţie prezentat de contractant (antreprenor, furnizor) 

iar în credit, restituirea garanţiei de buna execuţie după expirarea perioadei de garanţie potrivit 
contractului încheiat. 

Soldul contului reprezintă disponibilul din garanţia constituita pentru buna execuţie la un 
moment dat. 
18.Contul 8051 "Garanţii constituite de concesionar" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta garanţiilor constituite de concesionar pentru bunurile, 
activităţile sau serviciile publice concesionate, potrivit legii. 

În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite de concesionar, potrivit legii, iar în 
credit, garanţiile restituite sau reţinute de la concesionar, potrivit legii. 
Soldul contului reprezintă garanţiile constituite de concesionar la un moment dat. 

19.Contul 8052 "Garanţii depuse pentru sume contestate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta garanţiilor constituite de debitorii care solicita 

suspendarea obligaţiei de plata a creanţelor bugetare pana la soluţionarea contestaţiei, potrivit 
legii. Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor. 
În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite de către debitori la nivelul sumei 

contestate, sub forma de garanţie bancara, gaj sau ipoteca, precum şi orice forma de garanţie 
prevăzuta de lege, iar în credit, garanţiile restituite sau ridicate, după caz, de către organele 

competente în cazul în care contestaţia a fost admisa. 
Soldul contului reprezintă garanţiile constituite de către debitor la un moment dat. 
20.Contul 8053 "Garanţii depuse pentru înlesniri acordate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta garanţiilor constituite de debitori pentru acordarea 
înlesnirilor la plata a creanţelor bugetare. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor. Garanţia poate fi constituita în numerar la 
unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, 
sub forma unei scrisori de garanţie bancara, gaj ori ipoteca precum şi orice forma de garanţie 

prevăzuta de lege. 
În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite sau reîntregirea celor consumate de 

către debitorii care au obţinut înlesnire la plata a obligaţiilor bugetare, potrivit legii, iar în credit, 
garanţiile restituite de către organele competente în cazul în care convenţia de acordare a 

înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare a fost respectata şi creanţele bugetare recuperate în 
întregime, precum şi garanţiile utilizate pentru stingerea obligaţiilor bugetare cuprinse în 
convenţiile încheiate. 

Soldul contului reprezintă garanţiile depuse pentru înlesniri acordate la un moment dat. 
21.Contul 8054 "Înlesniri la plata creanţelor bugetare" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta înlesnirilor acordate la plata obligaţiilor bugetare în 
baza convenţiei încheiate intre debitor şi creditorul bugetar, potrivit legii. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor. 



În debitul contului 8054 "Înlesniri la plata creanţelor bugetare" se înregistrează obligaţiile 

bugetare care au fost eşalonate sau amânate la plata, precum şi reducerile şi scutirile acordate 
potrivit legii, iar în credit, diminuarea obligaţiei bugetare urmare a plaţilor efectuate conform 
graficului de eşalonare sau stingerii creanţelor datorate prin alte cai prevăzute de lege. 

Soldul contului reprezintă obligaţiile restante la plata, la un moment dat. 
22.Contul 8055 "Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silita" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta cauţiunilor depuse de debitori, persoane juridice, care 
solicita suspendarea executării silite pana la soluţionarea contestaţiei, potrivit legii. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor. 

În debitul contului se înregistrează cauţiunile depuse în cuantumul prevăzut de lege la trezoreria 
statului la care debitorii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, iar în credit, cauţiunile 

restituite total sau parţial în cazul admiterii totale sau parţiale a contestaţiei, sau nerestituite, 
în situaţia respingerii contestaţiei la executare silita. 

Soldul contului reprezintă cauţiunile constituite de către debitori, persoane juridice, la un 
moment dat. 
23.Contul 8056 "Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite 

prin decontare bancara" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta garanţiilor legale constituite în cadrul procedurii de 

suspendare temporara, totala sau parţiala a executării silite prin decontare bancara. 
În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite, iar în credit, garanţiile legale restituite 
de organele de executare silită în condiţiile legii. 

Soldul contului reprezintă garanţiile legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a 
executării silite de către debitori, la un moment dat. 

24.Contul 8058 "Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine contabilitatea creanţelor fiscale scăzute din evidenta acestora 
în cazul în care debitorii se găsesc în stare de insolvabilitate, în condiţiile legii. Contabilitatea 

analitică se ţine pe fiecare debitor. 
În debitul contului se înregistrează creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de 

insolvabilitate pentru care organele de executare au dispus scoaterea acestora din evidenta 
curenta şi trecerea intr-o evidenta separata iar în credit, sumele redebitate urmare constatării 
unor venituri sau bunuri urmăribile dobândite de debitori după declararea stării de 

insolvabilitate, care se supun executării silite, precum şi stingerea creanţelor fiscale la împlinirea 
termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silita. 

Soldul contului reprezintă creanţele fiscale ale debitorilor pentru care s-a declarat starea de 
insolvabilitate, la un moment dat. 
25.Contul 8059 "Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale " 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta garanţiilor acordate în 
baza Convenţiilor de garantare pentru împrumuturile contractate de agenţi economici şi servicii 

publice de subordonare locala. 
În debitul contului se înregistrează garanţiile acordate, iar în credit, garanţiile anulate după 
îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plata care rezulta din Convenţia de garantare şi acordurile de 

împrumut. 
Soldul contului reprezintă garanţiile acordate la un moment dat. 

26.Contul 8060 "Credite bugetare aprobate" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta creditelor bugetare aprobate pentru efectuarea 
cheltuielilor. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ţine pe titluri, articole şi alineate 

în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. 
În debitul contului se înregistrează, la începutul exerciţiului bugetar creditele bugetare 

aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului 
bugetar care majorează creditele bugetare aprobate. În creditul contului se înregistrează 

diminuările de credite efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care micşorează creditele 
bugetare aprobate. 
Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. 

Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor. 
(la data 10-oct-2016 alin. (1), punctul 26. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de alin. (4), punctul 3., litera A. 

din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
27.Contul 8061 "Credite deschise de repartizat" 

Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali şi secundari finanţaţi din buget evidenţiază 
creditele deschise cu scopul de a fi repartizate instituţiilor subordonate. 
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În debitul contului ordonatorii principali de credite înregistrează creditele deschise pentru a fi 

repartizate ordonatorilor din subordine, precum şi creditele retrase de la aceştia, iar în credit 
creditele repartizate precum şi cele retrase acestora. La ordonatorii secundari, în debit se 
înregistrează creditele repartizate de ordonatorul principal pentru a fi repartizate ordonatorilor 

terţiari, iar în credit creditele repartizate ordonatorilor terţiari precum şi creditele retrase de 
ordonatorul principal. 

Soldul contului reprezintă totalul creditelor repartizate. 
Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor. 

(la data 10-oct-2016 alin. (1), punctul 27. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de alin. (4), punctul 3., litera B. 

din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
28.Contul 8062 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii" 
Cu ajutorul acestui cont ordonatorii de credite ţin evidenţa creditelor bugetare deschise de la 

buget 
În debitul contului ordonatorii de credite înregistrează creditele deschise pentru cheltuieli 
proprii, iar în credit, creditele retrase în cursului anului. Ordonatorii secundari şi terţiari, 

înregistrează în debit creditele primite prin repartizare de la ordonatorul superior pentru 
cheltuieli proprii, iar în credit, creditele retrase. 

Soldul contului reprezintă totalul creditelor deschise pentru cheltuieli proprii la un moment dat. 
Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor. 

(la data 07-ian-2019 alin. (1), punctul 28. din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 4., subpunctul 

4.1.. din Ordinul 3898/2018 ) 
29.Contul 8066 "Angajamente bugetare" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor 

rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare, în limita creditelor bugetare aprobate. 
Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul 
fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. 

În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare, precum şi suplimentările efectuate 
în cursul exerciţiului bugetar care majorează angajamentele bugetare iniţiale, iar în credit, 

diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerciţiului bugetar care micşorează 
angajamentele bugetare iniţiale. 
Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. 

Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor. 
Contul se ţine pe analitice distincte pentru acţiunile multianuale şi anuale. 

(la data 10-oct-2016 alin. (1), punctul 29. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de alin. (4), punctul 3., litera D. 
din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
30.Contul 8067 "Angajamente legale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de 

credite în limita creditelor bugetare aprobate. 
Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul 

fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. 
În debitul contului se înregistrează angajamentele legale precum şi suplimentările efectuate în 
cursul exerciţiului bugetar, care majorează angajamentele legale iniţiale iar în credit, în cursul 

anului, diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale iniţiale, iar la 
finele anului totalul plaţilor efectuate în contul angajamentelor legale 

Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale, iar la finele anului totalul 
angajamentelor legale ramase neachitate. 
Contul se ţine pe analitice distincte pentru acţiunile multianuale şi anuale. 

(la data 10-oct-2016 alin. (1), punctul 30. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de alin. (4), punctul 3., litera E. 
din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
31.Contul 8071 "Credite de angajament aprobate 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa creditelor de angajament aprobate în 

anexa la bugetul ordonatorului de credite, pentru exerciţiul bugetar respectiv. 
Contabilitatea analitică a creditelor de angajament aprobate se ţine pe structura bugetului 

aprobat. 
În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum şi suplimentările 

efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează creditele de angajament. 
În creditul contului se înregistrează diminuările de credite de angajament aprobate şi efectuate 
în cursul exerciţiului bugetar. 

Soldul debitor al contului reprezintă totalul creditelor de angajament aprobate la un moment 
dat. 
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Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor. 
(la data 10-oct-2016 alin. (1), punctul 31. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de alin. (4), punctul 3., litera F. 

din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
32.Contul 8072 "Credite de angajament angajate 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor de angajament angajate în limita creditelor 

de angajament aprobate. 
Contabilitatea analitică a creditelor de angajament angajate se ţine pe structura bugetului 

aprobat. 
În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum şi modificările 
efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate. 

În creditul contului se înregistrează creditele de angajament angajate precum şi modificările 
efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra acestora. 

Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament neangajate, care vor fi angajate 
în anul următor. 

(la data 27-iul-2009 alin. (1), punctul 30. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de subpunctul III.. din anexa 1 

din Ordinul 2169/2009 ) 
Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor. 

(la data 10-oct-2016 alin. (1), punctul 32. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de alin. (4), punctul 3., litera G. 
din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
33.Contul 8076 "Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale" 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cantitativă a bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul 

privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct 
un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, 
pentru care acestea întocmesc un inventar separat (potrivit Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare). În debit se evidenţiază 
bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu sunt cunoscute 

entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, 
identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. În credit se evidenţiază bunurile imobile 
care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care au fost identificate entităţile cărora li 

s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale. Soldul debitor exprimă bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat 

al statului şi pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit în mod direct un drept 
real, altul decât cel de proprietate, identificate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, la un 

moment dat. Contabilitatea analitică a contului se ţine pe cod sector, sursă de finanţare. 
(la data 19-apr-2016 alin. (1), punctul 32. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de subpunctul III.., punctul 2. 

din anexa 2 din Ordinul 529/2016 ) 
*) După contul 8076000 "Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate 

pe raza unităţii administrativ-teritoriale" se introduce un nou cont, contul în afara bilanţului 
8081000 "Active contingente", cu următoarea funcţiune: 
"Contul 8081000 «Active contingente» 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor contingente. În debit se evidenţiază valoarea 
activelor contingente înregistrate (de exemplu, o despăgubire ce poate rezulta dintr-un litigiu 

în instanţă, în care este implicată instituţia publică şi al cărui rezultat este incert etc.), iar în 
credit, cele scoase din conturile în afara bilanţului. Soldul contului reprezintă valoarea activelor 
contingente existente. Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare." 

(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 33. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 5., subpunctul 
5.5.., alin. (1) din Ordinul 27/2021 ) 
*) Se modifică funcţiunea contului contabil în afara bilanţului 8082000 "Datorii contingente", 

după cum urmează: 
"Contul 8082000 "Datorii contingente» 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor contingente. În debit se evidenţiază valoarea 

datoriilor contingente înregistrate (de exemplu, garanţiile emise la nivelul tragerilor din 
împrumuturile garantate; alte situaţii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru 

recunoaşterea unui provizion). În credit se evidenţiază datoriile contingente scoase din conturile 
extrabilanţiere (de exemplu, diminuările de garanţii cu valoarea ratelor de capital rambursate 
de garantat, precum şi cu diminuările de garanţii ca urmare a constituirii ca provizion la finele 

exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor estimate a fi plătite 
de garant; diminuarea altor datorii contingente). Soldul contului exprimă valoarea datoriilor 

contingente existente (de exemplu, soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea 
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provizioanelor constituite aferente garanţiilor; valoarea altor datorii contingente existente). 

Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare." 
(la data 12-ian-2021 alin. (1), punctul 33. din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 5., subpunctul 

5.5.., alin. (2) din Ordinul 27/2021 ) 
*) La clasa 8 "CONTURI SPECIALE", grupa 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI", după contul 

8069 "Angajamente de plată" se introduce contul 8070 "Garanţii de returnare a avansului 
acordat", cu următorul conţinut: 

"Contul 8070 "Garanţii de returnare a avansului acordat" Cu ajutorul acestui cont se ţine 
evidenţa garanţiilor solicitate beneficiarilor de către ordonatorii de credite pentru recuperarea 
avansului acordat cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea 

fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale ce derivă din acordarea avansului. 

În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite, iar în credit, garanţiile restituite în 
cazul îndeplinirii contractului. 
Soldul contului reprezintă garanţiile legal constituite pentru returnarea avansului acordat." 

(la data 01-ian-2007 alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 8 completat de subpunctul III.., punctul 4. din anexa 1 
din Ordinul 1649/2006 ) 
*) Se elimină instructarea contului 8030000 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în 

folosinţă" şi se instructează contul 8030000 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în 
folosinţă, precum şi concesiuni": 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor fixe, a obiectelor de inventar primite în 

folosinţă, precum şi a concesiunilor, pe baza documentelor întocmite în acest scop. În debitul 
contului se înregistrează valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar primite în folosinţă şi 

a concesiunilor, iar în credit valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar şi a concesiunilor 
restituite titularilor. Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar, 
precum şi a concesiunilor primite în folosinţă la un moment dat. 

(la data 31-ian-2018 alin. (1) din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 3., subpunctul 3.3.. 
din Ordinul 1176/2018 ) 
(2)GRUPA 89 "BILANŢ" 
Din grupa 89 "Bilanţ" fac parte: 

1.Contul 8910100 «Bilanţ de deschidere (pentru solduri) 
Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor, inclusiv în situaţia în care se 

preia bugetul rămas de executat, iar preluarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanţ. În 
debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în 

credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). 
Contul nu se redeschide în anul următor. 
Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare. 

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor instituţiilor publice care se 
reorganizează sau în alte situaţii reglementate, inclusiv în situaţia în care se preia bugetul rămas 

de executat, iar preluarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanţ. 
(la data 26-mar-2019 alin. (2), punctul 1. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 4., subpunctul 

4.2.., litera A. din Ordinul 1878/2019 ) 
2.Contul 8910200 «Bilanţ de deschidere (pentru total sume)» 

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor preluate de la instituţii publice 
reorganizate în cursul anului, în situaţia în care se preiau bugetul şi execuţia bugetară existente 
la data reorganizării, iar preluarea se efectuează pe total sume din balanţa de verificare. În 

debitul contului se înregistrează total sume cumulate creditoare, iar în credit, total sume 
cumulate debitoare. 

Contul nu se redeschide în anul următor. 
Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare. 
Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor instituţiilor publice care se 

reorganizează sau în alte situaţii reglementate, inclusiv în situaţia în care se predă bugetul 
rămas de executat, iar predarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanţ. 

(la data 26-mar-2019 alin. (2), punctul 2. din capitolul VII, sectiunea 8 completat de Art. I, punctul 4., subpunctul 
4.2.., litera B. din Ordinul 1878/2019 ) 
3.Contul 8920100 «Bilanţ de închidere (pentru solduri)» 
Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor, inclusiv în situaţia în care se 

predă bugetul rămas de executat, iar predarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanţ. În 
debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în 

credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). 
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Contul nu se redeschide în anul următor. 

Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare. 
4.Contul 8920200 «Bilanţ de închidere (pentru total sume)» 
Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor predate, la instituţiile publice 

reorganizate în cursul anului, în situaţia în care se predau bugetul şi execuţia bugetară existente 
la data reorganizării, iar predarea se efectuează pe total sume din balanţa de verificare. În 

debitul contului se înregistrează în roşu total sume cumulate creditoare. În creditul contului se 
înregistrează în roşu total sume cumulate debitoare. 
Contul nu se redeschide în anul următor. 

Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare. 
(la data 07-ian-2019 alin. (2) din capitolul VII, sectiunea 8 modificat de Art. I, punctul 4., subpunctul 4.2.. 

din Ordinul 3898/2018 ) 
*) La capitolul VII "Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile", după contul în afara 
bilanţului 8082000 "Datorii contingente" se introduce un nou cont, contul în afara bilanţului 
8090000 "Prevederi venituri bugetare aprobate", cu următoarea funcţiune: 

Contul 8090000 «Prevederi venituri bugetare aprobate» 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor bugetare aprobate pentru un exerciţiu 

bugetar. În debitul contului se înregistrează, la începutul exerciţiului bugetar, veniturile 
bugetare aprobate, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar care 
majorează veniturile bugetare aprobate. În creditul contului se înregistrează diminuările de 

venituri bugetare efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care micşorează veniturile bugetare 
aprobate. 

Soldul contului reprezintă totalul veniturilor bugetare aprobate la un moment dat. Soldul final 
anual al contului nu se redeschide în exerciţiul bugetar următor. Contabilitatea analitică a 
veniturilor bugetare aprobate se ţine pe cod sector, sursă de finanţare, capitole, subcapitole şi 

paragrafe. 
(la data 07-nov-2019 capitolul VII completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 3391/2019 ) 

CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIA privind înregistrarea în contabilitate a 
principalelor operaţiuni 

(la data 22-mai-2006 capitolul VIII a fost modificat de Ordinul 556/2006 ) 

Nr. Crt. Descriere operaţie Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

I. CONTURI DE CAPITALURI - REZERVE, FONDURI     

A. REZERVE, FONDURI (conturile 100-105)     

  Monografia privind operaţiunile cu conturile de rezerve şi fonduri (100-105) este 
prezentata la clasa 2 - Conturi de active fixe 

    

B. REZULTATUL PATRIMONIAL (cont 121)     

  Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la 
întocmirea situaţiilor financiare) 

121 6xx 

  Închiderea conturilor de venituri şi finanţări la sfârşitul perioadei (lunar sau cel mai 

târziu la întocmirea situaţiilor financiare) 

7xx 121 

C. REZULTATUL REPORTAT (cont 117)     

  La începutul anului, preluarea excedentului patrimonial aferent exerciţiului 

precedent 

121 117 

  La începutul anului, preluarea deficitului patrimonial aferent exerciţiului precedent 117 121 

D. PROVIZIOANE (cont 151)     

  Constituirea sau majorarea provizioanelor 681 151 

  Diminuarea sau anularea provizioanelor 151 781 

E. ÎMPRUMUTURI şi DATORII ASIMILATE     

1. Împrumuturi interne şi externe contractate de stat (cont 164)     

  Tragerile din împrumuturi externe intrate în contul de disponibil în valută 513 164 

  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract - din 

contul de disponibil 

232 (234, 409) 513 

  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract - din 

contul de împrumut (in cazul creditelor furnizor) 

232 (234, 409) 164 

  Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor 401 409 

  Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe 404 232 (234) 

  Plata furnizorilor din contul de disponibil după decontarea avansurilor acordate şi 

evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 

401 (404) 

665 

513 

  Plata furnizorilor din contul de împrumut după decontarea avansurilor acordate şi 

evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 

401(404) 
665 

164 

  Plata furnizorilor din contul de disponibil după decontarea avansurilor acordate şi 

evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

401 (404) % 

513 
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765 

  Plata furnizorilor din contul de împrumut după decontarea avansurilor acordate şi 

evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

401(404) % 

164 

765 

  La finele perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima 

zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

665 164 

  La finele perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima 
zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

164 765 

  La finele perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea 

diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

665 513 

  La finele perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea 

diferenţelor de curs valutar favorabile 

513 765 

  Rambursarea la scadenta a împrumuturilor externe 164 560(561,770) 

  Evidenţierea dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen lung 666 168 

  Plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor interne şi externe pe 

termen lung 

% 

168 
627 

560(561,770) 

2. Împrumuturi interne şi externe contractate sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale (conturile 162 şi 163) 
Monografia operaţiunilor este prezentata la capitolul "buget local" 

    

3. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (cont 161) 

Monografia operaţiunilor este prezentata la capitolul "Buget local" 

    

4. Alte împrumuturi şi datorii asimilate şi dobânzile aferente acestora (cont 167 

şi 168) 

    

a.1. Leasing financiar - în situaţia în care activele fixe achiziţionate nu se supun 

amortizării 
    

  - active fixe corporale primite conform contractului încheiat, la valoarea de intrare 212, 213, 214 101, 102, 103, 104 

  - evidenţierea datoriei, inclusiv a dobânzilor aferente % 

682 

666 
471 

167 

  - înregistrarea obligaţiei de plata a ratelor lunare pe baza facturii emise de 

proprietarul bunurilor 

% 

167 
4426 

404 

  - înregistrarea plaţii ratelor de leasing 404 560(561,770) 

a.2. Leasing financiar - în situaţia în care activele fixe achiziţionate se supun 

amortizării 
    

  - active fixe corporale primite conform contractului încheiat, la valoarea de intrare 212(213,214) 167 

  - evidenţierea dobânzilor aferente % 
666 

471 

168 

  - înregistrarea facturii pentru rata scadenta şi dobânda aferentă % 
167 

168 

4426 

404 

  - înregistrarea plaţii ratelor de leasing 404 560(561,770) 

b.1. Leasing operaţional - în situaţia în care activele fixe achiziţionate nu se supun 

amortizării 

    

  - înregistrarea obligaţiei de plata a ratelor lunare pe baza facturii emise de 

proprietarul bunurilor 

% 

612 

4426 

401 

  - înregistrarea plaţii ratelor de leasing 401 560(561,770) 

  - înregistrarea intrării activului fix la valoarea reziduala plus cota-parte din 

valoarea de intrare cuprinsa în ratele de leasing 

212(213,214) 101 

(102,103,104) 

b.2. Leasing operaţional - în situaţia în care activele fixe achiziţionate se supun 

amortizării 

    

  - înregistrarea obligaţiei de plata a ratelor lunare pe baza facturii emise de 
proprietarul bunurilor 

% 
612 

4426 

401 

  - înregistrarea plaţii ratelor de leasing 401 560(561,770) 

  - înregistrarea intrării activului fix la valoarea reziduala plus cota-parte din 

valoarea de intrare cuprinsa în ratele de leasing 

212(213,214) 719 

II ACTIVE FIXE     

A. ACTIVE FIXE NECORPORALE     

1. Intrarea în patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizării     

  - achiziţionate de la terţi 203 (205,208) 404 

  - primite prin donaţie, transfer cu titlu gratuit intre instituţii sau redistribuiri intre 

unităţi 

203 (205,208) 779 

  - realizate din producţie proprie 203 (205,208) 721 

  - recepţionate la finalizarea investiţiei 203 (205,208) 233 

  - constatate plus la inventar 203 (205,208) 779 

  - diferenţe din reevaluare 203 (205,208) 105 



2. Intrarea în patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun 

amortizării 
    

  - intrarea în patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării, 

respectiv - achiziţionate de la terţi, primite prin donaţie, transfer cu titlu gratuit, 
intre instituţii sau redistribuiri intre unităţi, constatate plus la inventar 

206 100 

  cheltuieli cu active fixe necorporale neamortizabile 682 404 

  - diferenţe din reevaluare 206 105 

3. Ieşirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizării     

  - vânzarea 461 791 

  - scăderea din evidenta: 
- cu valoarea neamortizata 

- cu valoarea amortizata 

% 
691 

280 

203 (205,208) 

4. Ieşirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun 

amortizării 
    

  - ieşirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării 100 206 

5. Înregistrarea amortizării     

  - cheltuieli cu amortizarea activelor fixe necorporale 6811 280 

6. Înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale     

  - constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 
necorporale 

6813 290 

  - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea activelor fixe 

necorporale 

290 7813 

7. Avansuri acordate furnizorilor de active fixe necorporale     

  - avansuri acordate 234 512(541,542, 550,551,560, 

561,770) 

  - decontarea avansurilor acordate 404 234 

8. Active fixe necorporale în curs de execuţie     

  - realizate din producţie proprie 233 721 

  - facturate de furnizori 233 404 

  - la recepţia finala a investiţiei - pentru active fixe necorporale amortizabile 203 (205,208) 233 

  - la recepţia finala a investiţiei - pentru active fixe necorporale neamortizabile 682 233 

  - scăzute din evidenta 691 233 

  - cedate 658 233 

  - pierderi din calamităţi 690 233 

  - constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe 

necorporale în curs de execuţie 

6813 293 

  - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea activelor fixe 

necorporale în curs de execuţie 

293 7813 

B. ACTIVE FIXE CORPORALE     

1. Intrarea în patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizării     

  - achiziţionate de la terţi 211 (212,213, 214) 404 

  - primite prin donaţie, transfer cu titlu gratuit intre instituţii sau redistribuiri intre 
unităţi 

211 (212,213, 214) 779 

  - realizate din producţie proprie 211 (212,213, 214) 722 

  constatate plus la inventar 211 (212,213, 214) 779 

  achiziţionate în regim de leasing financiar 212(213,214) 167 

  diferenţe din reevaluare 211 (212,213, 214) 105 

2. Intrarea în patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării     

  - intrarea în patrimoniu prin achiziţionare de la terţi, primite prin donaţie, transfer 

cu titlu gratuit intre instituţii sau redistribuiri intre unităţi, realizate din producţie 

proprie, constatate plus la inventar, achiziţionate în regim de leasing financiar 

211 (212,213, 214) 101 (102,103, 104) 

  - cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 404 

  - cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile achiziţionate în regim de leasing 

financiar 

682 167 

  - diferenţe din reevaluare 211 (212,213, 214) 105 

  - alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) 215 101 

3. Ieşirea din patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizării     

  - vânzare 461 791 

  - scăderea din evidenţă 

- cu valoarea neamortizată 
- cu valoarea amortizată 

% 

691 
281 

211 (212,213, 214) 

4. Ieşirea din patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării     

  - scăderea din evidenţă 101 (102,103, 104) 211 (212,213, 214) 

  - alte active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) 101 215 

5. Înregistrarea amortizării     

  - cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale 6811 281 

6. Înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale     

  - constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale 6813 291 



  - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea activelor fixe 
corporale 

291 7813 

7. Avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporale     

  - avansuri acordate 232 512 (541,542, 550,551,560, 
561,770) 

  - decontarea avansurilor acordate 404 232 

8. Active fixe corporale în curs de execuţie     

  - realizate din producţie proprie 231 722 

  - facturate de furnizori 231 404 

  - recepţia finala a investiţiei - pentru active fixe corporale amortizabile 211 (212,213, 214) 231 

  - recepţia finala a investiţiei - pentru active fixe corporale neamortizabile 682 231 

  - scăzute din evidenta 691 231 

  - cedate 658 231 

  - pierderi din calamităţi 690 231 

  - constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale 

în curs de execuţie 

6813 293 

  - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea activelor fixe 

corporale în curs de execuţie 

293 7813 

C. ACTIVE FINANCIARE     

1. Titluri de participare (cont 260), Alte titluri imobilizate (cont 265) şi 

Vărsăminte de efectuat pentru active financiare (cont 269) 

    

  - Monografia operaţiunilor este prezentata la capitolele: bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

    

2. Creanţe imobilizate (cont 267)     

  - Monografia împrumuturilor pe termen lung acordate din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj este prezentata la capitolul bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

    

  - acordarea de credite ipotecare din buget pentru construirea, cumpărarea, 

reabilitarea, consolidarea şi extinderea de locuinţe (prin ANL) 

2673 % 

551 

560 

  - rambursarea ratelor de credit de către clienţi % 

551 

560 

2673 

  - dobânzi de încasat aferente creditelor acordate 2674 763 

  - încasarea dobânzilor % 

551 
560 

2674 

  - garanţii depuse şi alte creanţe imobilizate la dispoziţia terţilor 267 512 (513,551, 

560,561,770) 

  - restituirea garanţiilor depuse şi a altor creanţe imobilizate 512 (513,551, 

560,561,770) 

267 

III STOCURI     

A. Metoda inventarului permanent     

1. Achiziţionarea stocurilor     

a. - în cazul în care s-au întocmit facturi: % 
301 (302,303, 304,305,309, 

351,354,356, 357,358,361, 

371,378,381) 4426 

401 

b. - în cazul în care nu s-au întocmit facturi: % 

301(302,303, 304,305,309, 

351,354,356, 357,358,361, 

371,378,381) 4428 

408 

2. Stocuri primite cu titlu gratuit (donaţii, sponsorizări, comasări de unităţi, etc.) % 

301 (302,303, 309,361,371, 
381) 

779 

3. Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizărilor 301 (302,303) 791 

4. Producţia, lucrările şi serviciile în curs de execuţie precum şi produsele obţinute 
din producţia proprie, la sfârşitul perioadei 

331 (332,341, 345,346,348, 
361,381) 

709 

5. Reluarea producţiei, lucrărilor şi serviciilor în curs de execuţie, la începutul 

perioadei 

709 331 

(332,341,345, 346,348,361, 
381) 

6. Reţinerea din producţie proprie a produselor finite ca materii prime, materiale, 

mărfuri sau ambalaje 

% 

301,302,303, 371,381 

345 

7. Materii prime, materiale, produse, animale, mărfuri, ambalaje, bunuri date spre 

prelucrare sau custodie la terţi, mărfuri depuse în consignaţie 

351 % 

301,302,303, 345,361,371, 

381 

8. Primirea bunurilor de la terţi, inclusiv valoarea serviciilor prestate % 

301,302,303, 345,361,371, 

381 

% 

351,401 

9. Consumuri de stocuri:     

  - materii prime 601 301 

  - materiale consumabile 602 302 



  - materiale de natura obiectelor de inventar (la momentul scoaterii din folosinţa) 603 303 

  animale şi pasări 606 361 

  - ambalaje 608 381 

  - muniţii şi furnituri pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională 
şi alte stocuri specifice unor instituţii 

609 309 

  - materiale şi ambalaje pentru rezerva de stat şi de mobilizare 689 304 (305) 

10. Vânzarea către terţi a stocurilor de produse (cont 701- 703), de materii prime, 
materiale, mărfuri (cont 707) precum şi facturarea serviciilor prestate (cont 704- 

706) 

411 % 
701 (702,703, 704,705,706, 

707) 4427 

11. Scăderea din evidenta a stocurilor vândute:     

  - semifabricate, produse finite, produse reziduale 709 341 (345,346) 

  - diferenţe de preţ intre costul de producţie şi preţul standard sau prestabilit al 

produselor: 
- nefavorabile 

- favorabile 

348 

709 

709 

348 

  - mărfuri (in unităţile cu amănuntul) % 
607 

378 

4428 

371 

  - mărfuri (in unităţile en-gros) 607 371 

  - ambalaje 608 381 

12. Plusuri de natura stocurilor constatate la inventariere     

  - materii prime 301 601 

  - materiale consumabile 302 602 

  - materiale de natura obiectelor de inventar 303 603 

  - muniţii şi furnituri pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională 

şi alte stocuri specifice altor instituţii 

309 609 

  - produse:     

  - animale şi pasări     

  - achiziţionate 361 719 

  - din producţie proprie 361 709 

  - mărfuri - în unităţile cu amănuntul 

- mărfuri - în unităţile en-gros 

% 

371,378 
371 

607 

607 

  - ambalaje     

  - achiziţionate 381 608 

  - din producţie proprie 381 709 

13. Lipsuri constatate cu ocazia inventarierii     

  - materii prime 601 301 

  - materiale consumabile 602 302 

  - materiale de natura obiectelor de inventar 603 303 

  - animale şi pasări     

  - achiziţionate 606 361 

  - din producţie proprie 709 361 

  - mărfuri 607 371 

  - ambalaje     

  - achiziţionate 608 381 

  - din producţie proprie 709 381 

  - muniţii şi furnituri pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională 

şi alte stocuri specifice unor instituţii 

609 309 

  - materiale şi ambalaje pentru rezerva de stat şi de mobilizare 684 304 (305) 

  - imputarea lipsurilor persoanelor vinovate: 

- când sumele se cuvin bugetului 

- când sumele rămân la dispoziţia instituţiei 

  

428 

428 

  

448 

719 

B. Metoda inventarului intermitent     

1. Achiziţionarea stocurilor     

a. - în cazul în care s-au întocmit facturi: % 
601 (602,603) 4426 

401 

b. - în cazul în care nu s-au întocmit facturi: % 

601(602,603) 4428 

408 

2. La sfârşitul lunii, stabilirea stocurilor, pe baza inventarului 301 (302,303) 601 (602,603) 

3. La începutul lunii următoare, trecerea pe cheltuieli a stocurilor constatate la 

sfârşitul lunii anterioare, pe baza inventarului 

601 (602,603) 301 (302,303) 

  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR     

1. Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor 6814 391 (392,393, 394,395,396, 

397,398) 

2. Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea stocurilor 391 (392,393, 394,395,396, 

397,398) 

7814 

IV CONTURI DE TERŢI     



A. Operaţiuni privind decontările cu furnizorii     

1. Acordarea avansurilor către furnizorii de bunuri, lucrări executate, servicii prestate 409 512 

(513,515,516, 550,551,560, 

561,770) 

2. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor 401 409 

3. Acordarea avansurilor către furnizorii de active fixe 232 (234) 512 

(513,515,516, 
560,561,770) 

4. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe 404 232 (234) 

5. Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor faţă de furnizori 401 403 

6. Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor faţă de furnizorii de active 

fixe 

404 405 

7. Achitarea furnizorilor 401 (404) 512 (513,515, 516,541,542, 
550,551,560, 561,770) 

8. Diferenţe favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută 401 (404) 765 

B. Operaţiuni privind decontările cu clienţii     

1. Vânzări către clienţi - în cazul în care s-au întocmit facturi 411 % 

701(702,703, 704, 705, 

706, 707, 708) 4427 

2. Vânzări către clienţi - în cazul în care nu s-au întocmit facturi 418 % 

701(702,703, 704,705,706, 

707, 708) 4428 

3. Înregistrarea facturilor pentru operaţiunile evidenţiate anterior în contul 418 

"Clienţi - facturi de întocmit". Concomitent, se înregistrează taxa pe valoarea 

adăugată colectată 

411 

4428 

418 

4427 

4. Diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în 

valută 

% 

5124 
665 

411 

5. Diferenţe de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută 5124 % 

411 
765 

6. Primirea avansurilor de la clienţi 560(561,5124) 419 

7. Decontarea avansurilor primite 419 411 

8. Încasarea sumelor datorate de clienţi     

  - prin casierie 531 411 

  - prin trezoreria statului sau bănci 5124(528,557, 

560,561,562) 

411 

9. Acceptarea efectelor comerciale de încasat 413 411 

10. Încasarea efectelor comerciale 5124(560,561, 562) 413 

11. Scăderea din evidenta a clienţilor incerţi 654 411 

12. Reactivarea clienţilor scăzuţi din evidenta 411 714 

C. Decontări cu personalul şi asigurările sociale     

1. Înregistrarea salariilor conform statelor de salarii 641 421 

2. Înregistrarea contribuţiilor angajatorilor pentru asigurări sociale 6451 4311 

3. Înregistrarea contribuţiilor angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 6453 4313 

  Înregistrarea contribuţiilor angajatorilor pentru asigurări de şomaj 6452 4371 

4. Înregistrarea contribuţiilor angajatorilor pentru accidente de munca şi boli 

profesionale 

6454 4315 

5. Înregistrarea reţinerilor din salarii, conform statelor de salarii 421 % 

  - contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale   4312 

  - contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate   4314 

  - contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj   4372 

  - impozitul pe venit de natura salariala   444 

  - avansuri acordate personalului   425 

  - reţineri din salarii datorate terţilor (rate, chirii, etc.)   427 

  - imputaţii, garanţii gestionari   4282 

  - alte datorii sociale   438 

6. Virarea reţinerilor către terţi % 550 (551,560, 

561,562,770) 

  - impozitul pe venit de natura salariala 444   

  - contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 4311   

  - contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 4312   

  - contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 4313   

  - contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 4314   

  - contribuţiile angajatorilor pentru asigurările de şomaj 4371   

  - contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 4372   

  - reţineri din salarii datorate terţilor (rate, chirii, etc.) 427   

  - imputaţii 4282   



7. Plata avansurilor din salarii 425 512 (513,551, 560,561,562, 
770) 

8. Achitarea salariilor nete ale personalului 421 512 (513,550, 551,560,561, 

562, 770) 

9. Înregistrarea salariilor şi a altor drepturi de personal neridicate 421(422,423,424, 425) 426 

10. Achitarea drepturilor de personal neridicate 426 512 (513,550, 551,552,560, 

561,562,770) 

11. Drepturi de personal neridicate prescrise datorate bugetului 426 448 

12. Înregistrarea unei pagube din vina unui salariat: - cu valoarea contabila a bunului 

imputat - cu diferenţa dintre valoarea de înlocuire şi valoarea contabila, care 
urmează a se vira la buget 

428 % 

719 

13. Înregistrarea unei pagube din vina terţilor: - cu valoarea contabila a bunului 

imputat - cu diferenţa dintre valoarea de înlocuire şi valoarea contabila, care 
urmează a se vira la buget 

461 % 

719 
448 

D. Taxa pe valoarea adăugata     

1. Înregistrarea taxei pe valoarea adăugată achitata organelor vamale pt. bunurile şi 
serviciile din import 

4426 512(513,516, 531,542,550, 
560,561,562, 770) 

2. Înregistrarea TVA deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale pentru 

bunuri achiziţionate, lucrări executate sau servicii prestate 

4426 401(404) 

3. Înregistrarea TVA aferentă bunurilor achiziţionate, lucrărilor executate şi 

serviciilor prestate cu plata în rate 

4428 401 (404) 

4. Înregistrarea TVA aferentă bunurilor achiziţionate, lucrărilor executate şi 
serviciilor prestate cu plata în rate - ajunse la scadenta 

4426 4428 

5. Înregistrarea sumelor încasate în numerar din vânzarea produselor prin magazine 

proprii 

531 % 701(702,703, 707) 4427 

6. înregistrarea facturilor pentru produse livrate, lucrări executate şi servicii prestate, 

inclusiv TVA colectată 

411 % 701(702,703, 

704,705,706, 707,708) 
4427 

7. Înregistrarea vânzărilor de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate cu plata în 

rate 

411 % 701(702,703, 

704,705,706, 707,708) 
4428 

8. Înregistrarea încasării în numerar, prin trezorerie sau prin banca a valorii 

produselor livrate, lucrărilor şi serviciilor prestate 

531 (512, (560,561,562) 411 

9. Înregistrarea TVA exigibila aferentă vânzărilor, lucrărilor executate sau serviciilor 

prestate devenita colectată 

4428 4427 

10. La finele lunii, înregistrarea TVA deductibila reţinuta din TVA colectată 4427 4426 

11. La finele lunii, determinarea TVA datorata bugetului de stat (TVA colectată mai 

mare decât TVA deductibila) 

4427 4423 

12. La finele lunii, determinarea TVA rămasa de recuperat sau de compensat în lunile 
următoare (TVA deductibila mai mare decât TVA colectată) 

4424 4426 

13. Plata TVA datorata bugetului de stat 4423 531 (560,561,562) 

14. Încasarea în contul de disponibil a TVA recuperata de la bugetul de stat 560(561,562) 4424 

15. Compensarea cu bugetul statului a TVA colectată 4427 4424 

E. Înregistrarea diferenţelor de curs valutar     

1. Diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea datoriilor la 
sfârşitul perioadei 

665 401 (403,404, 405,408,419, 
462) 

2. Diferenţe de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor la sfârşitul 

perioadei, sau la plata datoriilor, urmare scăderii cursului valutar 

401 (403,404, 405,408,419, 

462) 

765 

3. Diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea creanţelor la 

sfârşitul perioadei, sau la încasarea creanţelor, urmare scăderii cursului valutar 

665 409 (411,413, 418,461) 

4. Diferenţe de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creanţelor la sfârşitul 
perioadei 

409 (411,413, 418,461) 765 

F. Valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea şi casarea bunurilor 

scoase din funcţiune 

    

1. Cheltuieli ocazionate de casarea, dezmembrarea, declasarea activelor fixe, 

materialelor de natura obiectelor de inventar sau altor materiale 

6xx 401 

2. Materiale rezultate din casare 302 (303) 719 

3. Valorificarea materialelor rezultate 602 (603) 302 (303) 

  - când sumele încasate se reţin de instituţia publica 411 719 

  - când sumele încasate se virează la buget 411 448 

4. Încasarea facturii 560(561,770) 411 

5. Virarea la buget a sumelor obţinute din valorificare 448 411 

  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR     

1. Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor-clienţi 6814 491 

2. Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor-clienţi 491 7814 

3. Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - debitori 

diverşi 

6814 496 

4. Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - 

debitori diverşi 

496 7814 

V. CONTURI DE TREZORERIE     

1. Investiţii pe termen scurt     



  Monografia operaţiunilor privind obligaţiunile emise şi răscumpărate (cont 505) - 
este prezentata la capitolul buget local. 

    

2. Conturi la trezoreria statului şi bănci     

  - Ridicări de numerar de la trezoreria statului sau bănci, pe baza extrasului de cont 581 512(513,515, 516,550,551, 
552,560,561, 562,770) 

  - Numerar ridicat de la trezoreria statului sau bănci, pe baza registrului de casa 531 581 

  - Depuneri de numerar la banca 512 
(513,515,516, 

550,551,552,560, 

561,562,770) 

581 

  - Numerar depus la trezoreria statului sau bănci, pe baza extrasului de cont 581 531 

  - Înregistrarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la 

trezoreria statului şi bănci 

5187 766 

  - Încasarea dobânzilor aferente disponibilităţilor în conturi la trezoreria statului şi 

bănci 

512 

(513,515,516, 

560,561,562) 

5187 

3. Alte valori     

  - Achiziţionarea de timbre poştale, tichete şi bilete de călătorie şi alte valori 532 401 

4. Acreditive şi avansuri de trezorerie     

  - Acordarea avansurilor de trezorerie personalului pentru deplasări, achiziţii de 

materiale, etc. 

542 531 

  - Decontarea avansurilor de trezorerie % 
301-381 401,404,428, 

531,532, 604-614;622-628; 

665, 4426 

542 

  - La sfârşitul perioadei, înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 

rezultate în urma reevaluării avansurilor de trezorerie în valută 

542 765 

  - La sfârşitul perioadei, înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

rezultate în urma reevaluării avansurilor de trezorerie în valută 

665 542 

  - Deschiderea acreditivelor în favoarea terţilor, pe baza extrasului de cont 581 512(513,515, 516,550,551, 
560,561,562, 770) 

  - Acreditive deschise, pe baza extrasului de cont 541 581 

  - Plata furnizorilor din acreditive deschise pe seama acestora 401 (404) 541 

  - Reîntregirea contului de disponibil cu acreditivele neutilizate, pe baza extrasului 

de cont 

512 

(513,515,516, 

550,551,560,561, 562,770) 

581 

  - Virarea acreditivelor neutilizate, pe baza extrasului de cont 581 541 

  - La sfârşitul perioadei, înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 

rezultate în urma reevaluării acreditivelor în valută 

541 765 

  - La sfârşitul perioadei, înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

rezultate în urma reevaluării acreditivelor în valută 

665 541 

  - La sfârşitul perioadei, înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 
rezultate în urma reevaluării disponibilităţilor în valută 

5124 (513,514, 
515,516,517, 519,5314) 

765 

  - La sfârşitul perioadei, înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

rezultate în urma reevaluării disponibilităţilor în valută 

665 5124(513, 514, 

515,516,517, 519,5314) 

5. Împrumuturi pe termen scurt primite şi dobânzi aferente acestora     

  - Împrumuturi pe termen scurt primite din bugetul de stat sau bugetul local pentru 

înfiinţarea unor instituţii sau activităţi finanţate integral din venituri proprii 

560 (562) 5194(5) 

  - Rambursarea împrumuturilor 5194(5) 560 (562) 

*) La CONTURI DE TERŢI, litera C: Decontări cu personalul şi asigurările sociale, după Nr. crt. 

13, se introduce Nr. crt. 14 cu următorul conţinut: 

Nr. crt. Descriere operaţie Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

14. Înregistrarea sumelor datorate bugetului de stat de către instituţiile publice care nu au 
încadrat persoane cu handicap potrivit legii 

635 446 

**) Din formulele contabile prezentate la Nr. crt. V.4. Conturi de trezorerie, conturile 604 şi 
605 se elimină. 

(la data 22-mai-2006 capitolul VIII modificat de subpunctul IV.., punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 
31 DECEMBRIE 2005 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL (la data 22-mai-2006 capitolul VIII 

modificat de subpunctul V.. din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 

CLASA GRUPA 
CONT 

NOU 
DENUMIRE CONT VECHI DENUMIRE 

1     CONTURI DE CAPITALURI   

  10   FONDURI     

    100 Fondul activelor fixe necorporale 312 Fondul activelor fixe necorporale 

    101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

statului 

306 Fondul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului 

https://idrept.ro/00092985.htm#do|ax1|spiv.|pt1
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    102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
statului 

307 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al statului 

    103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

unităţilor ad-tiv teritoriale 

308 Fondul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al unităţilor ad-tiv 
teritoriale 

    104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

unităţilor ad-tiv teritoriale 

309 Fondul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al unităţilor ad-tiv 
teritoriale 

    105 Rezerve din reevaluare 337/ analitic distinct Fonduri cu destinaţie specială - cu 

valoarea rămasa neamortizata la 31 
dec.2003 

        337/ analitic distinct Fonduri cu destinaţie specială - cu dif. 

din rotunjiri urmare denominării potrivit 
Legii nr. 348/2004 şi dif. rezultate în 

urma efectuării operaţiunii de conversie 

potrivit OG nr. 59/2005 

    105 Rezerve din reevaluare 528/ analitic distinct Venituri din anii precedenţi şi alte surse - 

cu valoarea rămasa neamortizata la 31 

dec.2003 

        528/ analitic distinct Venituri din anii precedenţi şi alte surse - 

cu dif. din rotunjiri urmare denominării 

potrivit Legii nr. 348/2004 şi dif. 

rezultate în urma efectuării operaţiunii de 

conversie potrivit OuG nr. 59/2005 

    105 Rezerve din reevaluare 702/ analitic distinct Finanţare de la buget privind anii 
precedenţi şi alte surse - cu valoarea 

rămasa neamortizata la 31 dec.2003 

        702/ analitic distinct Finanţare de la buget privind anii 

precedenţi şi alte surse - cu dif. din 

rotunjiri urmare denominării potrivit 
Legii nr. 348/2004 şi dif. rezultate în 

urma efectuării operaţiunii de conversie 

potrivit OuG nr. 59/2005 

    106 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs 

aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 

412.02 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de 

curs aferente dobânzilor încasate 

(SAPARD) 

  11   REZULTATUL REPORTAT     

    117 Rezultatul reportat     

    117.01 Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate 
integral din buget (de stat, local, asigurări, sănătate, 

şomaj) 

702 Finanţare de la buget privind anii 
precedenţi şi alte surse 

        337 Fonduri cu destinaţie specială (donaţii, 
sponsorizări) 

    117.02 Rezultatul reportat - bugetul local --- --- 

    117.03 Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor sociale de 
stat 

--- --- 

    117.04 Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor pentru 

şomaj 

--- --- 

    117.05 Rezultatul reportat - bugetul Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate 

--- --- 

    117.08 Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

56.30 Rezultatul acumulat 

        337 Fonduri cu destinaţie specială 

        382 Fonduri externe nerambursabile 

    117.10 Rezultatul reportat - bugetul instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii 

520 Veniturile instituţiilor publice finanţate 

din venituri proprii 

        522 Venituri din dobânzi bancare 

        525 Veniturile instituţiilor de învăţământ 

conform Legii nr. 84/1995 

        527 Venituri din activitatea sanitara 

        528 Venituri din anii precedenţi şi alte surse 

        531 Venituri de realizat 

        591 Venituri pentru finanţarea de baza a 

instituţiilor de învăţământ superior 

        592 Venituri din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială 

        593 Venituri din surse proprii pentru 

finanţarea proiectelor de reforma 

    117.01-

10 

Rezultatul reportat 412 Diferenţe de curs valutar 

    117.01-
10 

Rezultatul reportat 423 Cheltuieli cu comisioane şi speze bancare 
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    117.01-
10 

Rezultatul reportat 310 Fondul mijloacelor fixe 

    117.01-

10 

Rezultatul reportat 311 Fondul obiectelor de inventar 

    117.01-

10 

Rezultatul reportat 313 Fondul participaţiilor la capitalul social 

    117.01-
10 

Rezultatul reportat 314 Fondul altor titluri imobilizate 

    117.01-

10 

Rezultatul reportat 337 Fonduri cu destinaţie specială 

    117.01-

10 

Rezultatul reportat 340 Fondul din sume colectate reprezentând 

despăgubiri restituite în baza Legii 

nr. 10/2001 

    117.01-

10 

Rezultatul reportat 343 Fondul extrabugetar conform Legii 

nr. 112/1995 

  12   REZULTATUL PATRIMONIAL     

    121.01 Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate 

integral din buget (stat, local, asigurări, şomaj, 

sănătate) 

--- --- 

    121.02 Rezultatul patrimonial - bugetul local --- --- 

    121.03 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale 

de stat 

--- --- 

    121.04 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru 

şomaj 

--- --- 

    121.05 Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate 

--- --- 

    121.08 Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

--- --- 

    121.10 Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii 

--- --- 

  13   FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA     

    131 Fondul de rulment 339 Fondul de rulment 

    132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale 

de stat 

--- --- 

    133 Fondul de rezervă constituit conform OuG 

nr. 150/2002 

350 Fond de rezerva constituit conform OuG 

nr. 150/2002 

    134 Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute 

de serviciile publice de interes local 

381 Sume reprezentând amortizarea activelor 

fixe deţinute de serviciile publice de 
interes local 

    135 Fondul de risc 375 Fondul de risc 

    136 Fondul depozitelor speciale constituite pentru 
construcţii de locuinţe 

372 Fondul pentru construcţii de locuinţe 

    137 Taxe speciale 376 Taxe speciale 

    139 Alte fonduri --- --- 

    1391 Fondul de dezvoltare al spitalului --- --- 

    1392 Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (MD - 

ISPA) 

--- --- 

  15   PROVIZIOANE     

    151 Provizioane --- --- 

  16   ÎMPRUMUTURI şi DATORII ASIMILATE     

    161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 205 Împrumuturi pentru investiţii 

    162 Împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale 

205.02 205.03 205.05 

205.06 

Împrumuturi interne pentru investiţii pe 

termen mediu Împrumuturi interne pentru 
investiţii pe termen lung Împrumuturi 

externe pentru investiţii pe termen mediu 

Împrumuturi externe pentru investiţii pe 
termen lung 

    163 Împrumuturi interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale 

205.02 205.03 205.05 

205.06 

Împrumuturi interne pentru investiţii pe 

termen mediu 
Împrumuturi interne pentru investiţii pe 

termen lung 

Împrumuturi externe pentru investiţii pe 
termen mediu 

Împrumuturi externe pentru investiţii pe 

termen lung 

    164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat 706 Finanţarea din credite externe contractate 

de stat 

    165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 707 Finanţarea din credite externe garantate 
de stat 

        704 Credite bancare 

    167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 231 Creditori 
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    168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor 
asimilate 

--- --- 

    1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de 

obligaţiuni 

208 Dobânzi aferente împrumuturilor pentru 

investiţii 

    1682 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe 

contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

208 Dobânzi aferente împrumuturilor pentru 

investiţii 

    1683 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe 

garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

208 Dobânzi aferente împrumuturilor pentru 

investiţii 

    1684 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe 

contractate de stat 

--- --- 

    1685 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe 
garantate de stat 

--- --- 

    1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii 

asimilate 

--- --- 

    169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor --- --- 

2     CONTURI DE ACTIVE FIXE   

  20   ACTIVE FIXE NECORPORALE     

    203 Cheltuieli de dezvoltare 02 Active fixe necorporale 

    205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, 

drepturi şi active similare 

02 Active fixe necorporale 

    206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 02 Active fixe necorporale 

    208 Alte active fixe necorporale 02 Active fixe necorporale 

  21   ACTIVE FIXE CORPORALE     

    211 Terenuri şi amenajări la terenuri 01 Mijloace fixe şi terenuri 

    2111 Terenuri 011 Terenuri 

    2112 Amenajări la terenuri 012 Amenajări la terenuri 

    212 Construcţii 013.01 Construcţii 

    213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi 
plantaţii 

013/ analitic distinct   

    2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi 

instalaţii de lucru) 

013.02 Echipamente tehnologice 

    2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 013.03 Aparate şi instalaţii de măsurare, control 

şi reglare 

    2133 Mijloace de transport 013.04 Mijloace de transport 

    2134 Animale şi plantaţii 013.05 Animale şi plantaţii 

    214 Mobilier, aparatura birotică, echipamentele de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active 
fixe corporale 

013.06 Mobilier, aparatura birotică, 

echipamentele de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi alte active fixe 

corporale 

    215 Alte active ale statului --- --- 

  23   ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI 

PENTRU ACTIVE FIXE 

    

    231 Active fixe corporale în curs de execuţie 06 Active fixe în curs 

    232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 220 Debitori 

    233 Active fixe necorporale în curs de execuţie 06 Active fixe în curs 

    234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 220 Debitori 

  26   ACTIVE FINANCIARE     

    260 Titluri de participare 031 Titluri de participare 

        07 Titluri de participare la capitalul unor 
organisme internaţionale 

    265 Alte titluri imobilizate 032 Alte titluri imobilizate 

    267 Creanţe imobilizate     

    2673 Împrumuturi acordate pe termen lung 203 Credite acordate potrivit legii (ANL) 

        223 Împrumuturi acordate agenţilor 

economici 

    2674 Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung 226 Dobânzi de încasat 

    2678 Alte creanţe imobilizate 220 Debitori (servicii utilităţi) 

    2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate --- --- 

    269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare 08 Vărsăminte de efectuat pentru active 

financiare 

  28   AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE     

    280 Amortizări privind activele fixe necorporale 04 Amortizări privind activele fixe 

necorporale 

    281 Amortizări privind activele fixe corporale 05 Amortizări privind activele fixe corporale 

  29   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU 

PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR 

FIXE 

    



    290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe 
necorporale 

- - 

    291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale - - 

    293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de 
execuţie 

- - 

    296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor 

financiare 

- - 

3     STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE   

  30   STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE     

    301 Materii prime 601 Materiale în prelucrare 

    302 Materiale consumabile 600 Materiale 

    3021 Materiale auxiliare 600.02 Materiale de întreţinere şi gospodărire 

    3022 Combustibili 600.09 Alte materiale 

    3023 Materiale pentru ambalat 600.09 Alte materiale 

    3024 Piese de schimb 600.02 Materiale de întreţinere şi gospodărire 

    3025 Seminţe şi materiale de plantat 600.09 Alte materiale 

    3026 Furaje 600.03 Alimente şi furaje 

    3027 Hrana 600.03 Alimente şi furaje 

    3028 Alte materiale consumabile 600.09 600.04 Alte materiale 

Materiale cu caracter funcţional 

    3029 Medicamente şi materiale sanitare 600.01 Medicamente şi materiale sanitare 

    303 Materiale de natura obiectelor de inventar   Obiecte de inventar 

    3031 Materiale de natura obiectelor de inventar în 

magazie 

602 Obiecte de inventar în magazie 

    3032 Materiale de natura obiectelor de inventar în 
folosinţa 

603 Obiecte de inventar în folosinţa 

    304 Materiale rezerva de stat şi de mobilizare 600.10 Materiale rezerva de stat 

    305 Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare 600.11 Ambalaje rezerva de stat şi de mobilizare 

    307 Materiale date în prelucrare în instituţie 601.01 Materiale date spre prelucrare în instituţie 

    309 Alte stocuri 600 Materiale (muniţii şi furnituri pentru 
apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţa naţională şi alte stocuri) 

  33   PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE     

    331 Produse în curs de execuţie 420/sold debitor la 31 

dec.'05 

Cheltuielile instituţiei publice finanţate 

din venituri proprii 

    332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 420/sold debitor la 31 
dec.'05 

Cheltuielile instituţiei publice finanţate 
din venituri proprii 

  34   PRODUSE     

    341 Semifabricate --- --- 

    345 Produse finite 620 Produse 

    346 Produse reziduale --- --- 

    347 Bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului 

607 Bunuri legal confiscate sau intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată a 

statului 

    348 Diferenţe de preţ la produse --- --- 

    349 Bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a unităţii administrativ-

teritoriale 

609 Bunuri legal confiscate sau intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a 

unităţii administrativ-teritoriale 

  35   STOCURI AFLATE LA TERTI     

    351 Materii şi materiale aflate la terţi 601.02 Materiale date spre prelucrare la terţi 

    3511 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la 
terţi 

604 Obiecte de inventar aflate la terţi 

    354 Produse aflate la terţi 601.02 Materiale date spre prelucrare la terţi 

    356 Animale aflate la terţi 601.03 Animale date pentru sacrificare şi 
prelucrare 

    357 Mărfuri aflate la terţi 601.02 Materiale date spre prelucrare la terţi 

    358 Ambalaje aflate la terţi 601.02 Materiale date spre prelucrare la terţi 

    359 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 608 Bunuri în custodie sau în consignaţie la 

terţi 

  36   ANIMALE     

    361 Animale şi pasări 610 Animale şi pasări 

    361 Animale şi pasări 611 Animale pentru experienţe 

  37   MĂRFURI     

    371 Mărfuri 620 Produse 

    378 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial) --- --- 

  38   AMBALAJE     

    381 Ambalaje 600.09 Alte materiale 



  39   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA 

STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE 

EXECUŢIE 

    

    391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime --- --- 

    392 Ajustări pentru deprecierea materialelor --- --- 

    393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de 

execuţie 

--- --- 

    394 Ajustări pentru deprecierea produselor --- --- 

    395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi --- --- 

    396 Ajustări pentru deprecierea animalelor --- --- 

    397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor --- --- 

    398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor --- --- 

4     CONTURI DE TERŢI   

  40   FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE     

    401 Furnizori 234 Furnizori 

        234 Sume datorate contractorilor locali 
(PHARE, ISPA) 

    403 Efecte de plătit --- --- 

    404 Furnizori de active fixe 234. 02 234.03 Furnizori şi antreprenori pentru investiţii 

Furnizori pentru materiale rezerva de stat 

        234 Sume datorate contractorilor locali 

(PHARE, ISPA) 

    405 Efecte de plătit pentru active fixe --- --- 

    408 Furnizori - facturi nesosite --- --- 

    409 Furnizori - debitori 220 Debitori 

    4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de 

natura stocurilor 

220 Debitori 

    4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi 

executări de lucrări 

220 Debitori 

  41   CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE     

    411 Clienţi 225 Clienţi 

    4111 Clienţi 225 Clienţi 

    4118 Clienţi incerţi sau în litigiu --- --- 

    413 Efecte de primit de la clienţi --- --- 

    418 Clienţi - facturi de întocmit --- --- 

    419 Clienţi-creditori 231 Creditori 

  42   PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE     

    421 Personal - salarii datorate 230 Decontări cu salariaţii 

    422 Pensionari - pensii datorate --- --- 

    423 Personal - ajutoare datorate --- --- 

    424 Şomeri - indemnizaţii datorate --- --- 

    425 Avansuri acordate personalului 230 Decontări cu salariaţii 

    426 Drepturi de personal neridicate 231.01 Salarii neridicate 

    427 Reţineri din salarii datorate terţilor 231.02 231.03 Reţineri din salarii pentru plata ratelor 

Reţineri din salarii pentru terţi 

    428 Alte datorii şi creanţe în legătura cu personalul     

    4281 Alte datorii în legătura cu personalul 231.06 Creditori din garanţii depuse de 

gestionari 

    4282 Alte creanţe în legătura cu personalul 220 Debitori 

    429 Bursieri şi doctoranzi 236 Bursieri şi doctoranzi 

  43   ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA 

SOCIALA ŞI CONTURI ASIMILATE 
    

    431 Asigurări sociale 233 Decontări privind asigurările sociale 

    4311 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurările sociale 233. 01 Decontări privind contribuţia pentru 
asigurări sociale datorata de angajatori 

    4312 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 233. 02 Decontări privind contribuţia pentru 

asigurări sociale datorata de salariaţi şi 
alte persoane asimilate 

    4313 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 

de sănătate 

233. 03 Decontări privind contribuţia datorata de 

angajator la asig. sociale de sănătate 

    4314 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de 

sănătate 

233. 04 Decontări privind contribuţia persoanelor 

asigurate la fondul de asigurări sociale de 

sănătate 

    4315 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de 

munca şi boli profesionale 

--- --- 

    437 Asigurări pentru şomaj 235 Decontări privind contribuţia pentru 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 



    4371 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 235. 01 Decontări privind contribuţia datorata de 
angajator la bugetul asigurărilor pentru 

şomaj 

    4372 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 235. 02 Decontări privind contribuţia pentru 
bugetul asigurărilor pentru şomaj de la 

salariaţi 

    438 Alte datorii sociale --- --- 

  44   BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE 

STAT ŞI CONTURI ASIMILATE 

    

    440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

--- --- 

    441 Sume încasate pentru bugetul capitalei --- --- 

    442 Taxa pe valoarea adăugata     

    4423 Taxa pe valoarea adăugată de plata 232. 33 TVA de plata 

    4424 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat 232. 34 TVA de recuperat 

    4426 Taxa pe valoarea adăugată deductibila 232. 31 TVA deductibila 

    4427 Taxa pe valoarea adăugată colectată 232. 32 TVA colectată 

    4428 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă 232. 35 TVA neexigibilă 

    444 Impozitul pe venit de natura salarială 232 Decontări cu bugetul statului 

    446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 232 Decontări cu bugetul statului 

    448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul 232 Decontări cu bugetul statului 

    4481 Alte datorii faţă de buget 232 Decontări cu bugetul statului 

        531 Venituri de realizat 

    4482 Alte creanţe privind bugetul 220 
263 

Debitori 
Sume de primit de la bugetul de stat 

  45   DECONTARI-CU COMUNITATEA 

EUROPEANA (PHARE, ISPA, SAPARD) 
    

    450 Sume de primit şi de restituit Comunităţii Europene 

- PHARE, SAPARD, ISPA - 

271 Sume de primit şi de restituit Comunităţii 

Europene -PHARE, SAPARD, ISPA - 

    451 Sume de primit şi de restituit Fondului Naţional - 

PHARE, SAPARD, ISPA - 

275 Sume de primit şi de restituit Fondului 

Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA - 

    452 Sume datorate Agenţiilor de Implementare - 
PHARE, SAPARD, ISPA - 

272 Sume datorate Agenţiilor de 
Implementare - PHARE, SAPARD, 

ISPA - 

    453 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de 
Implementare -PHARE, SAPARD, ISPA - 

278 Sume de primit şi de restituit 
Autorităţilor de Implementare -Phare, 

Sapard, ISPA 

    454 Sume de primit şi de restituit beneficiarilor - 
PHARE, SAPARD, ISPA- 

279 Sume de primit şi de restituit 
beneficiarilor - PHARE, SAPARD, ISPA 

- 

    455 Sume de primit şi de restituit bugetului (cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 

Europeana) - PHARE, SAPARD, ISPA - 

276 Sume de primit şi de restituit bugetului 
(cofinanţare, indisponibilităţi temporare 

de fonduri de la Comisia Europeana) - 

PHARE, SAPARD, ISPA - 

    456 Sume de primit de la bugetul de stat pentru 

cheltuieli neeligibile -PHARE, SAPARD, ISPA - 

263 Sume de primit de la bugetul de stat 

pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, 

SAPARD, ISPA - 

    457 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare 

-PHARE, SAPARD, ISPA - 

262 Sume de recuperat de la Agenţiile de 

Implementare -PHARE, SAPARD, ISPA 

- 

    458 Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de 

Implementare (la beneficiarii finali) 

--- --- 

  46   DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, 

DEBITORI ŞI CREDITORI Al BUGETELOR 
    

    461 Debitori diverşi 220 Debitori 

        204 Debitori incerţi 

    462 Creditori diverşi 231 Creditori 

    463 Creanţe ale bugetului de stat 220.31 Debitori ai bugetului de stat 

    464 Creanţe ale bugetului local 220.32 Debitori ai bugetului local 

    465 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 220.33 Debitori ai bugetului asigurărilor sociale 

de stat 

    466 Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale     

    4664 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 220.34 Debitori ai bugetului asigurărilor pentru 

şomaj 

    4665 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 

220.35 Debitori ai bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate 

    467 Creditori ai bugetelor     

    4671 Creditori ai bugetului de stat 231.31 Creditori ai bugetului de stat 

    4672 Creditori ai bugetului local 231.32 Creditori ai bugetului local 



    4673 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 231.33 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale 
de stat 

    4674 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 231.34 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru 

şomaj 

    4675 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 

231.35 Creditori ai bugetului fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate 

    468 Împrumuturi acordate potrivit legii     

    4681 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de 

stat 

--- --- 

    4682 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 207 Împrumuturi temporare acordate potrivit 
legii 

    4683 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj 

--- --- 

    4684 Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de 

tezaur 

201 Împrumuturi temporare din fondul de 

tezaur 

    4687 Sume acordate din fondul de rulment pentru 
acoperirea golurilor temporare de casa 

202 Sume acordate din fondul de rulment 
pentru acoperirea golurilor temporare de 

casa 

    469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate --- --- 

  47   CONTURI DE REGULARIZARE ŞI 

ASIMILATE 

    

    471 Cheltuieli în avans --- --- 

    472 Venituri înregistrate în avans 530 Venituri anticipate 

    473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 274 Sume în curs de clarificare 

  48   DECONTĂRI     

    481 Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile 

subordonate 

212 Decontări intre instituţia superioara şi 

instituţiile subordonate privind finanţarea 
de la buget 

        213 Alte decontări 

    482 Decontări intre instituţii 213 Alte decontări 

  49   AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA 

CREANŢELOR 

    

    491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi --- --- 

    496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori 

diverşi 

--- --- 

    497 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare --- --- 

5     CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE   

  50   INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN 

SCURT 

    

    505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 159 Alte valori 

    509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare 

pe termen scurt 

    

  51   CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI 

BĂNCI 

    

    510 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile 
contului curent general al trezoreriei statului 

122 Disponibil din împrumuturi de la 
trezorerie 

    511 Valori de încasat --- --- 

    5112 Cecuri de încasat --- --- 

    512 Conturi la bănci     

    5121 Conturi la bănci în lei 105 Disponibil în lei al instituţiei publice 

        124 Disponibil la bănci din sumele primite de 
la buget în baza H.G.nr.805/1994 

    5124 Conturi la bănci în valută 118 Disponibil din contravaloarea în lei a 

sumelor încasate în valută 

    5125 Sume în curs de decontare --- --- 

    5126 Depozite bancare --- --- 

    513 Disponibil din împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat 

121 Disponibil în valută din credite externe 
guvernamentale 

    514 Disponibil din împrumuturi interne şi externe 

garantate de stat 

121 Disponibil în valută din credite externe 

guvernamentale 

        193 Disponibil al instituţiei de învăţământ 

superior din surse externe pentru 

finanţarea proiectelor de reforma 

    515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 112 Disponibil din contribuţia financiara 

nerambursabila 

        119 Disponibil din fonduri cu destinaţie 

specială 

        182 Disponibil din fonduri externe 

nerambursabile primite de unităţile 
administrativ-teritoriale şi instituţiile sau 

serviciile publice din subordine 



    516 Disponibil din împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

115 Disponibil din împrumuturi pentru 
investiţii 

    517 Disponibil din împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

115 Disponibil din împrumuturi pentru 
investiţii 

    518 Dobânzi     

    5181 Dobânzi de plătit 208 Dobânzi aferente împrumuturilor pentru 

investiţii 

    5182 Dobânzi de încasat 226 Dobânzi de încasat 

    519 Credite bancare pe termen scurt     

    5191 Împrumuturi pe termen scurt primite     

    5192 Împrumuturi pe termen scurt primite nerambursate 
la scadenta 

--- --- 

    5194 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru 

înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi 
finanţate integral din venituri proprii 

--- --- 

    5195 Împrumuturi primite din bugetul local pentru 

înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi 
finanţate integral din venituri proprii 

371 Sume primite pentru înfiinţarea unor 

instituţii şi servicii publice de interes 
local sau a unor activităţi finanţate 

integral din venituri proprii 

    5196 Împrumuturi interne şi externe pe termen scurt 
primite de bugetul local pentru investiţii 

205.01 
  

205.04 

Împrumuturi interne pentru investiţii pe 
termen scurt 

Împrumuturi externe pentru investiţii pe 

termen scurt 

    5197 Sume primite din fondul de rulment conform legii 209 Sume primite din fondul de rulment 

pentru acoperirea golurilor temporare de 
casa 

    5198 Împrumuturi din disponibilităţile contului curent 

general al trezoreriei statului 

206 Împrumuturi din contul curent general al 

trezoreriei statului 

  52   DISPONIBIL AL BUGETELOR     

    520 Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului 101 Disponibil al bugetului de stat la 

trezoreria statului 

    521 Disponibil al bugetului local la trezoreria statului 102 Disponibil al bugetului local la trezoreria 

statului 

    5211 Disponibil al bugetului local la trezoreria statului 102 Disponibil al bugetului local la trezoreria 
statului 

    5212 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 57 Rezultatul execuţiei bugetare 

    522 Disponibil din fondul de rulment al bugetului local 102.01 Disponibil din fondul de rulment al 
bugetului local 

    5221 Cont curent 102.01 Disponibil din fondul de rulment al 

bugetului local 

    5222 Depozite bancare 102.01.01 Depozite din fondul de rulment 

    523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

106 Disponibil din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

    524 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul 

Capitalei 

107 Disponibil din venituri încasate pentru 

bugetul Capitalei 

    525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 103 Disponibil al bugetului asigurărilor 

sociale de stat 

    5251 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 103 Disponibil al bugetului asigurărilor 
sociale de stat 

    5252 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 57.03 Rezultatul execuţiei bugetului 

asigurărilor sociale de stat (case judeţene 
de pensii) 

    5253 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 57.03 Rezultatul execuţiei bugetului 

asigurărilor sociale de stat (Casa 
Naţionala de Pensii) 

    526 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 

pentru constituirea fondului de rezerva 

--- --- 

    527 Disponibil din fondul de rezerva constituit conform 

Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 

129 Disponibil din fondul de rezerva 

constituit conform Ordonanţei de urgenta 

a Guvernului nr. 150/2002 

    528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de 

executare silita 

113 Disponibil din sume încasate în cursul 

procedurii de executare silita 

    529 Disponibil din sume colectate pentru bugete     

    5291 Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat 114 Disponibil din sume colectate pentru 

bugetul de stat 

    5292 Disponibil din sume colectate pentru bugetul local 111 Disponibil din sume colectate pentru 
bugetele locale 

    5299 Disponibil din sume colectate prin intermediul 

cardurilor 

117 Disponibil al instituţiei publice din 

venituri încasate prin intermediul 
cardurilor 
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  53   CASA ŞI ALTE VALORI     

    531 Casa 13 Casa 

    5311 Casa în lei 13.01 Casa în lei 

    5314 Casa în valută 13.02 Casa în valută 

    532 Alte valori 159 Alte valori 

    5321 Timbre fiscale şi poştale 159.01 Timbre fiscale şi poştale 

    5322 Bilete de tratament şi odihna 159.02 Bilete de tratament şi odihna 

    5323 Tichete şi bilete de călătorie 159.03 Tichete şi bilete de călătorie 

    5324 Bonuri valorice pentru carburanţi auto 159.04 Bonuri cantităţi fixe 

    5325 Bilete cu valoare nominala 159.05 Bilete cu valoare nominala 

    5326 Tichete de masa 159.08 Tichete de masa 

    5328 Alte valori 159.09 Alte valori 

  54   ACREDITIVE     

    541 Acreditive 150 Acreditive 

    5411 Acreditive în lei 150.01 Acreditive în lei 

    5412 Acreditive în valută 150.02 Acreditive în valută 

    542 Avansuri de trezorerie 220.01 Avansuri spre decontare 

  55   DISPONIBIL DIN FONDURI CU 

DESTINAŢIE SPECIALA 

    

    550 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 119 Disponibil din fonduri cu destinaţie 

specială 

        140 Disponibil din sume colectate 
reprezentând despăgubiri restituite în 

baza Legii nr. 10/2001 

        143 Disponibil din fondul extrabugetar 
conform Legii nr. 112/1995 

    551 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie 
specială 

192 Disponibil din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială 

    552 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în 

depozit 

110 Disponibil pentru sume de mandat şi 

sume în depozit 

    553 Disponibil din taxe speciale 176 Disponibil din taxe speciale 

    554 Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de 

serviciile publice de interes local 

181 Disponibil din amortizarea activelor fixe 

deţinute de serviciile publice de interes 
local 

    555 Disponibil al fondului de risc 175 Disponibil al fondului de risc 

    556 Disponibil din depozite speciale constituite pentru 
construirea de locuinţe 

172 Disponibil din depozite speciale 
constituite pentru construcţii de locuinţe 

    557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în 

proprietatea privată a statului 

171 Disponibil din valorificarea bunurilor 

intrate în proprietatea privată a statului 
cf. O.G. nr. 128/1998 

  56   DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE 

ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 

INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI 

PROPRII 

    

    560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral 
din venituri proprii 

120 Disponibil al instituţiei publice finanţate 
din venituri proprii 

        125 Disponibil din veniturile instituţiilor de 

învăţământ conform Legii nr. 84/1995 

        127 Disponibil din activitatea sanitara 

conform O.u.G. nr. 150/2002 

        191 Disponibil pentru finanţarea activităţii de 
baza a instituţiilor de învăţământ superior 

    5601 Disponibil curent     

    5602 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral 
din venituri proprii 

    

    561 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii 

120 Disponibil al instituţiei publice finanţate 

din venituri proprii 

    562 Disponibil al activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii 

120 Disponibil al instituţiei publice finanţate 

din venituri proprii 

  57   DISPONIBIL DIN VENITURILE 

FONDURILOR SPECIALE 
    

    571 Disponibil din fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 

179 Disponibil din fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 

    5711 Disponibil din fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 

179 Disponibil din fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 

    5712 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 57 Rezultatul execuţiei 

    5713 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 57 Rezultatul execuţiei 

    5714 Depozite bancare --- --- 

    574 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj 116 Disponibil al bugetului asigurărilor 
pentru şomaj 
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    5741 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj 116 Disponibil al bugetului asigurărilor 
pentru şomaj 

    5742 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 57 Rezultatul execuţiei 

    5743 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 57 Rezultatul execuţiei 

    5744 Depozite bancare --- --- 

  58   VIRAMENTE INTERNE     

    581 Viramente interne 195 Viramente interne 

  59   AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE 

VALOARE A CONTURILOR DE 

TREZORERIE 

    

    595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 

emise şi răscumpărate 

--- --- 

8     CONTURI SPECIALE   

  80   CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI     

    8030 Active fixe şi obiecte de inventar primite în 

folosinţa 

900 Active fixe şi obiecte de inventar primite 

în folosinţa 

    8031 Active fixe corporale luate cu chirie 901 Mijloace fixe luate cu chirie 

    8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau 

reparare 

903 Valori materiale primite spre prelucrare 

sau reparare 

    8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 902 Valori materiale primite în custodie 

    8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 910 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în 

continuare 

    8036 Chirii şi alte datorii asimilate --- --- 

    8038 Ambalaje de restituit 905 Ambalaje de restituit 

    8039 Alte valori în afara bilanţului 972 Alte operaţiuni în afara bilanţului 

    8041 Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului 

internaţional 

907 Publicaţii primite gratuit în vederea 

schimbului internaţional 

    8042 Abonamente la publicaţii care se urmăresc pana la 

primire 

970 Abonamente la publicaţii care se 

urmăresc pana la primire 

    8043 Imprimate de valoare cu decontare ulterioara 922 Imprimate de valoare cu decontare 
ulterioara 

    8044 Documente respinse la viza de control financiar 

preventiv 

912 Documente respinse la viza de control 

financiar preventiv 

    8046 Ipoteci imobiliare 914 Ipoteci imobiliare 

    8047 Valori materiale supuse sechestrului 931 Valori materiale supuse sechestrului 

    8048 Garanţie bancara pentru oferta depusa 925 Garanţie bancara pentru oferta depusa 

    8049 Garanţie bancara pentru buna execuţie 926 Garanţie bancara pentru buna execuţie 

    8050 Disponibil din garanţia constituia pentru buna 

execuţie 

927 Disponibil din garanţia constituia pentru 

buna execuţie 

    8051 Garanţii constituite de concesionar 928 Garanţii constituite de concesionar 

    8052 Garanţii depuse pentru sume contestate 932 Garanţii depuse pentru sume contestate 

    8053 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate 933 Garanţii depuse pentru sume acordate 

    8054 Înlesniri la plata creanţelor bugetare 934 înlesniri la plata creanţelor bugetare 

    8055 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea 

silita 

935 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la 

executarea silita 

    8056 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de 

suspendare a executării silite prin decontare bancara 

936 Garanţii legale constituite în cadrul 

procedurii de suspendare a executării 

silite prin decontare bancara 

    8057 Garanţie bancara pentru avansul acordat (ISPA) 929 Garanţie bancara pentru avansul acordat 

(ISPA) 

    8058 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de 
insolvabilitate a debitorului 

937 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat 
starea de insolvabilitate a debitorului 

    8059 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei 

publice locale 

--- --- 

    8060 Credite bugetare aprobate 940 Credite bugetare aprobate' 

    8061 Credite deschise de repartizat 941 Credite deschise de repartizat 

    8062 Credite deschise pentru cheltuieli proprii 944 Credite deschise pentru cheltuieli proprii 

    8063 Fonduri de primit de la bugetul de stat 943 Fonduri de primit de la bugetul de stat 

(Agenţia SAPARD) 

    8064 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana -
SAPARD 

945 Fonduri de primit de la Comunitatea 
Europeana (Agenţia SAPARD) 

    8065 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana -

PHARE 

951.01 Sume de primit de la Comisia Europeana 

(Ministerul Integrării Europene -PHARE) 

    8066 Angajamente bugetare 950 Angajamente bugetare 

    8067 Angajamente legale 960 Angajamente legale 

    8068 Angajamente legale - SAPARD 951 Angajamente legale (Agenţia SAPARD) 

    8069 Angajamente de plata 952 Angajamente de plata (SAPARD) 

  89   BILANŢ     

    891 Bilanţ de deschidere 979 Bilanţ de deschidere 



    892 Bilanţ de închidere 978 Bilanţ de închidere 

1.La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI: 

1.1.La grupa 11 REZULTATUL REPORTAT: 
- la contul nou 117.10 "Rezultatul reportat - bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii" după contul vechi 593 "Venituri din surse proprii pentru 
finanţarea proiectelor de reformă" se înscrie şi contul 210 "Decontări privind creditele acordate 
potrivit legii". 

- la contul nou 117.01-10 "Rezultatul reportat" după contul vechi 343 "Fondul extrabugetar 
conform Legii nr. 112/1995" se înscrie contul 522 "Venituri din dobânzi bancare" (în funcţie 

de sursa la care se referă: fonduri externe nerambursabile, împrumuturi externe, venituri 
proprii). 
1.2.La grupa 13 FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, la contul 137 "Taxe speciale", după contul 

vechi 376 "Taxe speciale" se înscrie şi contul 531 "Venituri de realizat" (pentru debite constatate 
şi neîncasate la 31 decembrie 2005 din taxe speciale). 

2.La clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE: 
2.1.La grupa 21 ACTIVE FIXE CORPORALE, după denumirea contului 213 "Instalaţii tehnice, 
mijloace de transport, animale şi plantaţii" se înscrie: Dezvoltarea în conturile sintetice de 

gradul II de mai jos este opţională. 
2.2.La grupa 26 ACTIVE FINANCIARE simbolul contului nou 2673 "Împrumuturi acordate pe 

termen lung" se modifică în 2675 iar simbolul contului 2674 "Dobânzi aferente împrumuturilor 
pe termen lung" se modifică în 2676. 

3.La clasa 4 CONTURI DE TERŢI grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE la contul 
nou 472 "Venituri înregistrate în avans", după contul vechi 530 "Venituri anticipate" se înscrie 
şi contul vechi 531 "Venituri de realizat" (cu valoarea nominală a biletelor de intrare la muzee, 

teatre, cartele de masă, etc.) 
4.La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE: 

4.1.La grupa 51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI simbolul contului nou 5181 
"Dobânzi de plătit" se modifică în 5186 iar simbolul contului nou 5182 "Dobânzi de încasat" se 
modifică în 5187. 

4.2.La grupa 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ la contul nou 555 
"Disponibil al fondului de risc", contul vechi 175 "Disponibil al fondului de risc" se va completa 

cu: (inclusiv disponibilul fondului de garantare). 
(la data 22-mai-2006 capitolul VIII modificat de subpunctul V.. din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 

*)- La grupa 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ: 

- după contul nou 557 cu denumirea "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului" se introduce contul nou cu simbolul 558 şi denumirea "Disponibil din 
cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile". În coloana cont vechi se înscrie contul cu simbolul 119 şi denumirea 
"Disponibil din fonduri cu destinaţie specială". 

(la data 13-nov-2006 punctul 2. din capitolul VIII completat de subpunctul IV.. din anexa 1 din Ordinul 
1649/2006 ) 
Se modifică astfel: 
1.8.1.La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 12 "Rezultatul patrimonial", contul 121 

"Rezultatul patrimonial", se modifică şi se completează astfel: 
După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor", se elimină 
textul: 

770 «Finanţarea de la buget» 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
2.8.2.La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială", contul 

1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se modifică şi se completează astfel: 
După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se creditează prin debitul contului" se 
elimină textul: 

550 «Disponibil din fonduri cu destinaţie specială» 
- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii. 

şi se înlocuieşte cu textul: 
560 «Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii» 
- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii. 
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După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se debitează prin creditul contului" se 

elimină textul: 
6811 «Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe» 
- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din 

fondul de dezvoltare a spitalului" şi se înlocuieşte cu textul: 
117 «Rezultatul reportat» 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate din 
fondul de dezvoltare a spitalului. 
3.8.3.Clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate", se 

modifică şi se completează astfel: 
3.1.8.3.1. Se introduce contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" cu 

următorul cuprins: 
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare 

Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de Sănătate ţin evidenţa sumelor utilizate 
din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului 

bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de şomaj şi 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. 

Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se detaliază pe următoarele 
conturi sintetice de gradul II şi III: 
16601 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi 

plătite în cursul exerciţiului curent)"; 
1660101 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din 

contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiului curent)"; 
1660102 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general 

al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)"; 
1660103 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din 

contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiului curent)"; 
1660104 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)"; 

16602 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiilor viitoare)"; 
1660201 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din 

contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare)"; 

1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general 
al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)"; 
1660203 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din 

contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare)"; 

1660204 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)". 

Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" este un cont de pasiv. În 
creditul contului se înregistrează la sfârşitul anului, sumele utilizate din disponibilităţile primite 

din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor bugetare potrivit legii, iar 
în debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitelor 

bugetare. 
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se creditează prin debitul 
conturilor: 

52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 
- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru 

finanţarea deficitului bugetului de stat, potrivit legii. 
52502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 



- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru 

finanţarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii. 
57102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru 

finanţarea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit 
legii. 

57402 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru 
finanţarea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii. 

Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"se debitează prin creditul 
conturilor: 

52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 

bugetului de stat, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent. 
52502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 

bugetului asigurărilor sociale de stat, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este 
excedent. 

57102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în situaţia în care rezultatul 

execuţiei bugetare este excedent. 
57402 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 
bugetului asigurărilor de şomaj, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent. 
3.2.8.3.2. Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se modifică şi se 

completează astfel: 
După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» se creditează prin 

debitul conturilor", se elimină textul: 
471 «Cheltuieli înregistrate în avans» 
- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exerciţiilor viitoare pentru împrumuturi şi datorii 

asimilate. 
După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» se creditează prin 

debitul conturilor" se elimină următorul text: 
666 «Cheltuieli privind dobânzile» 
- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi şi datorii 

asimilate. 
şi se înlocuieşte cu următorul text: 

666 «Cheltuieli privind dobânzile» 
- cu dobânda datorată şi calculată în baza dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de 
raportare. 

4.8.4.Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT", grupa 56 "DISPONIBIL 
AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII", se modifică şi se completează astfel: 
- Simbolul şi denumirea contului 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii" se modifică astfel: 560 01 02 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral 

din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit", cu aceeaşi funcţiune şi conţinut. 
- Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" şi contul 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se elimină şi se introduc cu 
conţinutul prevăzut la CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE 

BUGETELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI 
PROPRII, ACTIVITĂŢI FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII. 
5.8.5.La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI", grupa 77 "Finanţări, subvenţii, 

transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială", contul 770 
"Finanţarea de la buget" se modifică şi se completează astfel: 

După "Contul 770 «Finanţarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor", se elimină 
textul: 
121 «Rezultatul patrimonial» 



- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial 
şi se completează cu textul cu următorul cuprins: 
52002 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului execuţiei bugetului de stat din anul curent. 

52102 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi la unităţile administrativ-teritoriale 
pentru activitatea proprie, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă din 

anul curent. 
52502 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent. 

56002 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii din anul curent. 

56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 

şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii din anul curent. 
56202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 

şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii din anul 
curent. 

57102 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

din anul curent. 
57402 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor de şomaj din anul curent. 
57502 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu din anul curent. 

6.8.6.La CLASA 8 CONTURI SPECIALE, grupa 80 "Conturi în afara bilanţului", se introduc 
următoarele conturi cu următorul cuprins: 
Contul 8082 "Datorii contingente 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor contingente. 
În debit se evidenţiază garanţiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate. 

În credit se evidenţiază diminuările de garanţii, cu valoarea ratelor de capital rambursate de 
garantat, precum şi cu diminuările de garanţii, ca urmare a constituirii ca provizion la finele 
exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite 

de garant. 
Soldul debitor exprimă soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor constituite 

aferente garanţiilor. 
(la data 01-ian-2014 capitolul VIII modificat de alin. (8) din anexa 1 din Ordinul 2021/2013 ) 

*) La punctul IV "Conturi de terţi", după operaţiunile contabile de la subpunctul "Ajustări pentru 

deprecierea creanţelor" se introduce textul cu următorul conţinut: 

Nr. crt. Denumire operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

  Înregistrarea cheltuielii cu impozitul pe profit     

1. Sumele datorate de instituţiile publice către bugetul statului/bugetele locale, după 

caz, reprezentând impozitul pe profit, potrivit legii 

6350200 4460200 

*) La punctul V "Conturi de trezorerie", după operaţiunile contabile de la punctul 5 "Împrumuturi 
pe termen scurt primite şi dobânzi aferente acestora" se introduce textul cu următorul conţinut: 

 
(la data 10-oct-2016 capitolul VIII modificat de alin. (5) din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 

Nr. crt. Denumire operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

"6. Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor 

publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor 
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bancare la terminale de plată electronice Instalate la sediile Instituţiilor publice 
beneficiare*) 

  A. În situaţia în care există obligativitatea constituirii debitului:     

1. Evidenţierea în contabilitatea proprie a instituţiilor publice beneficiare a debitelor 
constituite pe seama instituţiilor de credit, rezultate din stingerea obligaţiilor fiscale 

şi/sau bugetare ale contribuabililor la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel 

cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, 

4610104/analitic: instituţii 
de credit 

4640000 (4610101) 
analitic: clasificaţie 

venituri/contribuabili 

2. Înregistrarea sumelor încasate în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului 

pe numele instituţiei publice 

5290901 4610104/analitic: instituţii 

de credit 

3. Evidenţierea ca venituri încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, la data 
încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare 

deschise la Trezoreria Statului 

5210100 (5600101; 
5610101 etc.)/analitic: 

clasificaţie venituri 

5290901 

  B. În situaţia în care nu există obligativitatea constituirii debitelor:     

1. Evidenţierea în contabilitatea proprie a instituţiilor publice beneficiare a debitelor 

constituite pe seama instituţiilor de credit la data la care a fost efectuată tranzacţia, 

astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia 

4610104/analitic: instituţii 

de credit 

4480100 

2. Înregistrarea sumelor încasate în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului 

pe numele instituţiei publice 

5290901 4610104/analitic: instituţii 

de credit 

3. Virarea sumelor încasate din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului în 
conturile de venituri bugetare 

4480100 5290901 

4. Evidenţierea ca venituri încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, la data 

încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare 
deschise la Trezoreria Statului 

5210100 (5600101; 

5610101 etc.)/analitic: 
clasificaţie venituri 

7xx/analitic: clasificaţie 

venituri 

*) Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin 

intermediul cardurilor bancare la terminalele de plată electronice instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, se raportează în formularele: 
«Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - venituri» (anexa nr. 5 la situaţiile financiare), «Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii - de subordonare locală - venituri» (anexa nr. 9 la situaţiile financiare) şi «Contul de 
execuţie a bugetului local - venituri» (Anexa nr. 12 la situaţiile financiare), astfel: 

- sumele achitate la terminalele de plată şi care nu au fost încasate în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului până la data 

decontării aferente drepturilor constatate pe seama contribuabililor sau debitorilor care au fost raportate anterior în coloanele: 3 «Drepturi constatate» 
- «Total», 4 «Drepturi constatate din anii precedenţi» şi 5 «Drepturi constatate» - «din anul curent» se raportează în coloana 7 «Stingeri pe alte căi 

decât încasări»; 

- debitele constituite pe seama instituţiilor de credit rezultate din stingerea obligaţiilor fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor nu se raportează în 
contul de execuţie - venituri; 

- sumele încasate de la instituţia de credit, aferente tranzacţiei, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituţiilor publice 

beneficiare nu se raportează în contul de execuţie - venituri. 
- veniturile încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, provenite din debitele constituite pe seama instituţiilor de credit, se evidenţiază la data 

încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri deschise la Trezoreria Statului şi se raportează în coloana 6 «încasări realizate»; 

aceste sume nu se mai înscriu în coloana 7 «Stingeri pe alte căi decât încasări». 

*) La punctul V "Conturi de trezorerie" se elimină asteriscul şi nota aferentă acestuia de la pct. 

6. "Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice 
sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de 

plată electronice instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare", referitoare la completarea 
formularelor prevăzute în anexele nr. 5, 9 şi 12 la situaţiile financiare. 

(la data 09-mai-2017 capitolul VIII modificat de subpunctul II.. din anexa 2 din Ordinul 640/2017 ) 
*) La capitolul VIII "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni" 
numărul curent II "Active fixe" punctul A "Active fixe necorporale": 
a)La punctul 2 "Intrarea în patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării", 

după ultima operaţiune se introduce o nouă operaţiune contabilă, cu următorul cuprins: 

Nr. crt. Descriere operaţiune 
Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 
 

- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare şi a altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se 
supun amortizării, potrivit legii. 

% 
203 

208 

100 

b)La punctul 4 "Ieşirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării", 
după ultima operaţiune se introduce o nouă operaţiune contabilă, cu următorul cuprins: 

 
(la data 12-ian-2021 capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 27/2021 ) 

Nr. crt. Descriere operaţiune 
Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 
 

- cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare şi a altor active fixe necorporale ieşite din patrimoniu, potrivit 
legii. 

100 % 
203 

208 

CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanţa de verificare 

la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituţiile publice 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE 
BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI 
 

(la data 01-ian-2014 capitolul VIII completat de alin. (9) din anexa 1 din Ordinul 2021/2013 ) 
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Simbol cont DENUMIRE CONT   
Capitol 

Subcapitol 

Paragraf 

CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 

        VENITURI 

    1.   VENITURI CURENTE 

Gr. 73 VENITURI FISCALE A   VENITURI FISCALE 

7300000 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din 
capital de la persoane juridice 

A1.1   IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 

7300100 Impozit pe profit   01 Impozit pe profit 

      01.01 Impozit pe profit de la agenţii economici*) 

      01.02 Impozit pe profit de la băncile comerciale*) 

7300200 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri 

din capital de la persoane juridice 

  02 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 

persoane juridice 

      02.01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice 

nerezidente 

      02.02 Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau 
din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului 

      02.03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 

      02.04 Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale 
societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 

      02.05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere 

cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 

      02.06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 

      02.07 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de 

persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu 
generează o persoană juridică 

      02.50 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 
persoane juridice 

7310000 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din 

capital de la persoane fizice 

A1.2   IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN 

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

7310100 Impozit pe venit   03 Impozit pe venit 

      03.01 impozit pe venituri din activităţi independente 

      03.02 Impozit pe venituri din salarii 

      03.03 Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

      03.04 Impozit pe venituri din dividende 

      03.05 Impozit pe venituri din dobânzi 

      03.06 Impozit pe venituri din pensii 

      03.07 Impozit pe veniturile din premii 

      03.08 Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă 
realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane fizice 

române rezidente fiscal în România 

      03.09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 

      03.10 Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de 

valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte 

operaţiuni similare 

      03.11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală 

      03.12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 

      03.13 Impozit pe venituri din activităţi agricole 

      03.14 Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în 

regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui 
contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate 

pana la 31 decembrie 2011 

      03.15 Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, 
tehnică judiciară şi extrajudiciară 

      03.16 Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza 

contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil 
precum şi a contractelor de agent 

      03.17 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici - Restanţe 

anii anteriori - 

      03.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare 

din patrimoniul personal 

      03.19 Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit (se scad) 

      03.20 Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de 

dobândă realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane 

fizice române rezidente fiscal în România (se scad) 

      03.21 Impozitul pe venituri din arendă 

      03.22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 

      03.50 Impozit pe venituri din alte surse 

      03.60 Regularizări 



7310200 Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit 

  04 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) 

      04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 

      04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire 

      04.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

7320000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri 
din capital 

A1.3   ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL 

      05 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 

persoane fizice 

7320100 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri 

din capital 

  05.50 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 

7330000 Impozit pe salarii A2   IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restanţe anii anteriori - 

7330000 Impozit pe salarii   06 Impozit pe salarii - total 

      06.01 Impozit pe salarii - Restanţe anii anteriori - 

      06.02 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanţe anii anteriori - 

7340000 Impozite şi taxe pe proprietate A3   IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 

7340000 Impozite şi taxe pe proprietate   07 Impozite şi taxe pe proprietate 

      07.01 Impozit şi taxa pe clădiri 

      07.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice*) 

      07.01.02 Impozit şi taxe pe clădiri de la persoane juridice*) 

      07.02 Impozit pe terenuri 

      07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) 

      07.02.02 Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice*) 

      07.02.03 Impozit pe terenul din extravilan*) - restanţe anii anteriori 

      07.03 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 

      07.50 Alte impozite şi taxe pe proprietate 

7350000 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii A4   IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 

7350100 Taxa pe valoarea adăugată   10 Taxa pe valoarea adăugată 

      10.01 Taxa pe valoarea adăugată încasată*) 

      10.01.01 TVA încasată pentru operaţiuni interne*) 

      10.01.02 TVA încasată pentru importurile de bunuri*) 

      10.01.03 TVA pentru servicii electronice prestate de persoane 

impozabile nestabilite în cadrul comunităţii, pentru persoane 

neimpozabile stabilite în România 

      10.01.04 TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România şi 
care pot fi scutite de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, 

când efectuează în România una sau mai multe operaţiuni 

pentru care este obligată la plata taxei*) 

      10.01.05 T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca 

urmare a ajustărilor 

      10.02 T.V.A restituită (se scade)*) 

      10.02.01 Restituiri pentru societăţi cu sediul în U.E.*) 

      10.02.02 Restituiri pentru ţări terţe care au tranzacţii cu România*) 

      10.02.03 Alte restituiri*) 

      10.02.04 Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de 

TVA în România 

      10.03 Majorări de întârziere aferente TVA*) 

      10.04 TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane 

impozabile nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri 

de TVA în România, către persoane neimpozabile stabilite în 
alte state membre (se scade) 

7350200 Sume defalcate din TVA   11 Sume defalcate din TVA (se scad) 

      11.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) 

      11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) 

      11.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 

(se scad) 

      11.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale (se scad) 

      11.07 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
dezvoltarea infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural 

(se scad) 

      11.08 Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul 
precedent (cu semnul"+") 

7350300 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi 

servicii 

  12 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 

      12.01 Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale 



      12.02 Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi 
termice - Restanţe anii anteriori - 

      12.03 Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei 

civile 

      12.04 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din 

import 

      12.05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor 
alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei 

      12.06 Cote din taxe de şcolarizare 

      12.07 Taxe hoteliere 

      12.08 Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor 

electronice 

      12.09 Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate 
din Fondul Naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din 

bugetul Ministerului Sănătăţii 

      12.11 Impozitul pe veniturile suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale 

      12.12 Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale 

      12.13 Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice şi al 
gazului natural 

      12.50 Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi 

valoare adăugată 

7350400 Accize   14 ACCIZE*) 

      14.01 Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) 

      14.01.01 Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb*) 

      14.01.02 Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb*) 

      14.01.03 Accize încasate din vânzarea de motorină*) 

      14.01.04 Accize încasate din vânzarea de păcură*) 

      14.01.05 Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat*) 

      14.01.06 Accize încasate din vânzarea de gaz natural*) 

      14.01.07 Accize încasate din vânzarea de cărbune şi cocs*) 

      14.01.08 Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen)*) 

      14.01.09 Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de 
31 decembrie 2006*) 

      14.01.10 Accize încasate din vânzarea altor produse energetice 

accizabile 

      14.02 Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse 

intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi 

bere*) 

      14.02.01 Accize încasate din vânzarea de alcool etilic*) 

      14.02.02 Accize încasate din vânzarea de produse intermediare*) 

      14.02.03 Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase*) 

      14.02.04 Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, 

altele decât bere şi vinuri*) 

      14.02.05 Accize încasate din vânzarea de bere*) 

      14.02.06 Accize din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, 

datorate până la data de 31 decembrie 2006*) 

      14.02.07 Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniştite, 
altele decât bere şi vinuri*) 

      14.02.08 Accize încasate din vânzarea de vinuri liniştite*) 

      14.02.09 Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniştite, 
altele decât bere şi vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011*) 

      14.03 Accize încasate din vânzarea produselor din tutun*) 

      14.03.01 Accize încasate din vânzare de ţigarete 

      14.03.02 Accize încasate din vânzare de ţigări şi ţigări de foi 

      14.03.03 Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat 

rulării de ţigarete 

      14.03.04 Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat 

      14.03.05 Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de 

31.01.2011 

      14.04 Accize încasate din vânzarea de cafea*) 

      14.04.01 Accize încasate din vânzarea de cafea verde 

      14.04.02 Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu 
înlocuitori 

      14.04.03 Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă 

      14.04.04 Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de 
31.01.2011 

      14.05 Accize încasate din vânzarea altor produse*) 



      14.05.01 Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din 
amestecul cu băuturi nealcoolice 

      14.05.02 Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât 

bere şi vinuri 

      14.05.03 Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur şi/sau din 

platină 

      14.05.04 Accize încasate din vânzarea de confecţii din blănuri naturale 

      14.05.05 Accize încasate din vânzarea de iahturi şi alte nave şi 

ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement 

      14.05.06 Accize încasate din vânzarea de autoturisme şi autoturisme de 
teren 

      14.05.07 Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare şi arme de 

uz personal 

      14.05.08 Accize încasate din vânzarea de cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de 

muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz personal 

      14.05.09 Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 
100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru 

agrement 

      14.05.10 Accize încasate din vânzarea altor produse datorate pana la data 
de 30 septembrie 2013 

      14.06 Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producţia 

internă*) 

      14.07 Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producţia 

internă, datorate până la data de 31 decembrie 2006*) 

      14.09 Accize încasate pentru autoturismele din producţia internă cu 
contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007*) 

      14.11 Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) 

      14.11.01 Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb*) 

      14.11.02 Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb*) 

      14.11.03 Accize încasate în vamă din importul de motorină*) 

      14.11.04 Accize încasate în vamă din importul de păcură*) 

      14.11.05 Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier 

lichefiat*) 

      14.11.06 Accize încasate în vamă din importul de gaz natural*) 

      14.11.07 Accize încasate în vamă din importul de cărbune şi cocs*) 

      14.11.08 Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant 
(kerosen)*) 

      14.11.09 Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până 

la data de 31 decembrie 2006*) 

      14.11.10 Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice 

accizabile 

      14.12 Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse 
intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi 

bere*) 

      14.13 Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun*) 

      14.13.01 Accize încasate în vamă din importul de ţigarete 

      14.13.02 Accize încasate în vamă din importul de ţigări şi ţigări de foi 

      14.13.03 Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin 
tăiat, destinat rulării de ţigarete 

      14.13.04 Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat 

      14.13.05 Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun 

datorate până la data de 31.01.2011 

      14.14 Accize încasate în vamă din importul de cafea*) 

      14.14.01 Accize încasate în vamă din importul de cafea verde 

      14.14.02 Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv 

cafea cu înlocuitori 

      14.14.03 Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă 

      14.14.04 Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la 

data de 31.01.2011 

      14.15 Accize încasate în vamă din importul energiei electrice 

      14.16 Accize încasate în vamă din importul altor produse*) 

      14.16.01 Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din 

amestecul cu băuturi nealcoolice 

      14.16.02 Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, 

altele decât bere şi vinuri 

      14.16.03 Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur şi/sau 

din platină 

      14.16.04 Accize încasate în vamă din importul de confecţii din blănuri 

naturale 

      14.16.05 Accize încasate în vamă din importul de iahturi şi alte nave şi 

ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement 



      14.16.06 Accize încasate în vamă din importul de autoturisme şi 
autoturisme de teren 

      14.16.07 Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare şi 

arme de uz personal 

      14.16.08 Accize încasate în vamă din importul de cartuşe cu glonţ şi alte 

tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz 

personal 

      14.16.09 Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate 

de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi 

ambarcaţiuni pentru agrement 

      14.16.10 Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate 

pana la data de 30 septembrie 2013 

      14.17 Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate 
până la data de 31 decembrie 2006*) 

      14.19 Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de 

leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007*) 

      14.30 Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru 

băuturile alcoolice*) 

      14.49 Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în 
agricultură*) 

      14.50 Accize de restituit/de compensat*) 

7350500 Taxe pe servicii specifice   15 Taxe pe servicii specifice 

      15.01 Impozit pe spectacole 

      15.02 Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra 

carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi 
pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra 

carburanţilor auto importaţi (restanţe anii anteriori) 

      15.50 Alte taxe pe servicii specifice 

7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 
activităţi 

  16 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 

pe desfăşurarea de activităţi 

      16.01 Taxe pentru jocurile de noroc 

      16.01.01 Taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

      16.01.02 Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic 

      16.01.03 Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor 

de noroc 

      16.01.04 Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de 

acces 

      16.01.05 Taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 
datorate până la 31.03.2011*) 

      16.01.06 Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de 

acces, datorate până la 31.03.2011*) 

      16.02 Impozit pe mijloacele de transport 

      16.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice*) 

      16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane 
juridice*) 

      16.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare 

      16.04 Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a 

resurselor minerale 

      16.05 Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din 
publicitatea lor 

      16.06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 

      16.07 Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea 
autorizaţiilor de transport în trafic internaţional 

      16.08 Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima 

înmatriculare în România 

      16.09 Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 

      16.10 Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit 

      16.11 Taxe de licenţă datorate pentru eliberarea frecvenţelor MApN 

      16.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 

sau pe desfăşurare de activităţi 

7360000 Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii 
internaţionale 

A5   IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE 
INTERNAŢIONALE 

7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale 

bugetului UE 

  17 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii 

Europene 

      17.01 Taxe vamale 

      17.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice*) 

      17.01.02 Taxe vamale de la persoane fizice*) 

      17.01.03 Taxe anti-dumping pe produse*) 

      17.01.04 Taxe anti-dumping pe servicii*) 



      17.03 Contribuţii în sectorul zahărului 

      17.03.01 Taxa pe producţie realizată în cadrul cotei de zahăr, izoglucoză 

şi sirop de inulină 

      17.03.02 Taxa anuală pe cota adiţională de zahăr şi pe cota suplimentară 
de izoglucoză 

      17.03.03 Taxa pe excedent 

7390000 Alte impozite şi taxe fiscale A6   ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 

7390000 Alte impozite şi taxe fiscale   18 Alte impozite şi taxe fiscale 

      18.01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole 

şi taxelor anti-dumping*) 

      18.02 Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006*) 

      18.03 Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii 

vamale 

      18.04 Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional 

      18.05 Majorări de întârziere aferente contribuţiilor din sectorul 

zahărului*) 

      18.06 Contribuţii la fondul temporar pentru restructurarea industriei 

zahărului în Comunitatea Europeană 

      18.50 Alte impozite şi taxe 

Gr. 74 VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE 

ASIGURĂRI 

B   CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 

7450000 Contribuţiile angajatorilor   20 Contribuţiile angajatorilor 

7450100 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări 

sociale 

  20.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 

      20.01.01 Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori*) 

      20.01.02 Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele 

aflate în şomaj 

7450200 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări 

de şomaj 

  20.02 Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori 

      20.02.01 Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate 
angajatorului*) 

      20.02.02 Cota din contribuţii de la agenţii economici*) 

7450300 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări 
sociale de sănătate 

  20.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de 
angajatori 

      20.03.01 Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează 

personal salariat*) 

      20.03.02 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de 

persoanele aflate în şomaj 

      20.03.03 Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului*) 

      20.03.04 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane 

juridice sau fizice*) 

      20.03.05 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de 

persoanele aflate în şomaj*) 

      20.03.06 Contribuţia suportată de angajator pentru concedii şi 
indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate 

temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală 

profesională*) 

7450400 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale 

  20.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale datorate de angajatori 

      20.04.01 Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale datorate de angajatori*) 

      20.04.02 Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale*) 

7450500 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru 

persoane cu handicap neîncadrate 

  20.05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu 

handicap neîncadrate 

      20.06 Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale 

7450900 Alte contribuţii pentru asigurări sociale 

datorate de angajatori 

  20.50 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori 

(+ restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor economici 
pentru persoane cu handicap) 

7460000 Contribuţiile asiguraţilor   21 Contribuţiile asiguraţilor 

7460100 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări 
sociale 

  21.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi 

7460200 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de 

şomaj 

  21.02 Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi 

      21.02.01 Contribuţii individuale*) 

      21.02.02 Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de 

asigurare pentru şomaj*) 

7460300 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări 

sociale de sănătate 

  21.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi 



      21.03.01 Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de 
angajat*) 

      21.03.02 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane 

care realizează venituri din activităţi independente şi alte 
activităţi şi persoanele care nu realizează venituri*) 

      21.03.03 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de 

asiguraţi*) 

      21.03.04 Contribuţia datorată de pensionari*) 

      21.03.05 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite*) 

7460900 Alte contribuţii ale altor persoane pentru 
asigurări sociale 

  21.04 Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate 
pe bază de contract de asigurare 

      21.05 Contribuţii facultative ale asiguraţilor 

      21.06 Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie 

asigurare 

      21.07 Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) 

      21.08 Restituiri de contribuţii de asigurări sociale de stat (se scad) 

      21.09 Contribuţii de asigurări sociale de la persoane care realizează 

venituri de natura profesională cu caracter ocazional 

      21.10 Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor care realizează 

venituri de natura profesională, altele decât cele de natură 

salarială, plătite de angajatori 

      21.11 Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor pentru 

perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în 

sistemul de pensii 

      21.12 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care 

realizează venituri din activităţi independente, activităţi 
agricole şi asocieri fără personalitate juridică 

      21.13 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de 

persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală 

      21.14 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de 

persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în 
baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului 

civil, precum şi a contractelor de agent 

      21.15 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de 
persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză 

contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară 

      21.16 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată 
de persoanele care realizează venituri din drepturi de 

proprietate intelectuală 

      21.17 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată 
de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate 

în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit 

Codului civil, precum şi a contractelor de agent 

      21.18 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată 

de persoanele care realizează venituri din activitatea de 

expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară 

      21.19 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată 

de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu 

o microîntreprindere care nu generează o persoană judiciară 

      21.20 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată 

de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la 

sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate 

juridică 

      21.21 Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată 

de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la 
sursă a impozitului pe venit, din activităţi agricole 

7460900 Alte contribuţii ale altor persoane pentru 

asigurări sociale 

  21.50 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi 

Gr. 75 VENITURI NEFISCALE C   VENITURI NEFISCALE 

7500000 Venituri din proprietate C1   VENITURI DIN PROPRIETATE 

7500000 Venituri din proprietate   30 Venituri din proprietate 

      30.01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 

      30.02 Încasări din cota reţinută, conform Codului penal 

      30.03 Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi 

      30.04 Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României 

      30.05 Venituri din concesiuni şi închirieri*) 

      30.05.01 Redevenţe miniere 

      30.05.02 Redevenţe petroliere 

      30.05.03 Venituri din concesiuni, închirieri şi redevenţe încasate în 

perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 



      30.05.04 Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu 
public de interes naţional 

      30.05.05 Redevenţe din exploatarea terenurilor cu destinaţie agricolă 

      30.05.30 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile 
publice 

      30.06 Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a 

spectrului 

      30.07 Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli 

profesionale 

      30.08 Venituri din dividende 

      30.08.01 Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea 

      30.08.02 Venituri din dividende de la alţi plătitori 

      30.08.03 Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi 
societăţile cu capital majoritar de stat 

      30.08.04 Dividende virate de către autorităţile publice centrale 

      30.09 Venituri din utilizarea păşunilor comunale 

      30.10 Vărsăminte din sursele proprii şi alte surse ale operatorilor 

economici 

      30.11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră 

      30.12 Restituiri de capital din tranzacţii cu derivate financiare 

      30.13 Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră alocate proiectelor de investiţii 

      30.50 Alte venituri din proprietate 

7660000 Venituri din dobânzi   31 Venituri din dobânzi 

      31.01 Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte 

bugete 

      31.02 Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte 

sectoare 

      31.03 Alte venituri din dobânzi 

      31.04 Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale 

      31.05 Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

      31.06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de 

muncă şi boli profesionale 

      31.07 Dobânzi din tranzacţii cu derivate financiare 

7510000 Venituri din vânzări de bunuri şi servicii C2   VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 

7510100 Venituri din prestări de servicii şi alte 

activităţi 

  33 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 

      33.01 Taxe de metrologie 

      33.02 Taxe consulare 

      33.03 Venituri din taxe pentru prestaţii vamale 

      33.04 Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare 

      33.05 Taxe şi alte venituri în învăţământ 

      33.06 Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară 

      33.07 Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida 

organizaţiilor internaţionale 

      33.08 Venituri din prestări de servicii 

      33.09 Taxe şi alte venituri din protecţia mediului 

      33.10 Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru 

întreţinerea copiilor în creşe 

      33.11 Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă 

      33.12 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor 

social 

      33.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 

      33.14 Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi 

cantine 

      33.15 Contribuţia pentru tabere şi turism şcolar 

      33.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea 

proprie sau anexa 

      33.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie 

profesională, specializare şi perfecţionare 

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

      33.20 Venituri din cercetare 

      33.21 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 
de sănătate 

      33.23 Venituri din timbrul judiciar 

      33.24 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 



      33.25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 

      33.26 Venituri din despăgubiri 

      33.27 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în 

unităţile de protecţie socială 

      33.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi 

despăgubiri 

      33.29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale 
anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ 

în avans 

      33.30 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate 
publică din sume alocate de la bugetul de stat 

      33.31 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate 

publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii 

      33.32 Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină 

legală 

      33.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 

7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări 

permise 

  34 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 

      34.01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate 

      34.02 Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanţe anii 

anteriori - 

      34.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 

7510300 Amenzi, penalităţi şi confiscări   35 Amenzi, penalităţi şi confiscări 

      35.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit 
dispoziţiilor legale 

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

      35.03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi 

alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 

      35.04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 

      35.05 Amenzi judiciare 

      35.06 Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca 
urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi 

precursorilor 

      35.07 Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată 

      35.50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 

7510400 Diverse venituri   36 Diverse venituri 

      36.01 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 

      36.03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile 

necuvenite 

      36.04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 

      36.05 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor 

publice 

      36.06 Taxe speciale (din 2011) 

      36.07 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) 

      36.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 

      36.12 Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

      36.13 Taxe pentru stocurile excedentare 

      36.14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul 
procesului de executare silită 

      36.16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea 

laptelui, produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare 

      36.17 Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi 

ale instituţiilor publice reorganizate 

      36.18 Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând 
contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de 

proprietarii de păduri 

      36.19 Venituri din recuperarea creanţelor fiscale 

      36.20 Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii 

nr. 118/2010 

      36.21 Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea 
desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate 

      36.22 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea 

riscului seismic 

      36.23 Taxa pentru reabilitare termică 

      36.50 Alte venituri 

7510500 Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 

  37 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 

https://idrept.ro/00132682.htm


      37.01 Donaţii şi sponsorizări 

      37.02 Donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice 

      37.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local 

      37.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

      37.05 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

      37.50 Alte transferuri voluntare 

Gr. 79 VENITURI EXTRAORDINARE II   VENITURI DIN CAPITAL 

7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

statului 

  39 Venituri din valorificarea unor bunuri 

      39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 

      39.02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de 

mobilizare 

      39.03 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile 

statului 

      39.04 Venituri din privatizare 

      39.05 Încasări din valorificarea activelor bancare 

      39.06 Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare 

      39.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 

al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 

      39.08 Venituri obţinute în procesul de cesiune a creanţelor fiscale 

      39.09 Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor 
de credit în cadrul programului "Prima Casă 

      39.10 Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 

      39.11 Venituri din vânzarea unor bunuri ale MApN 

      39.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 

    III   OPERAŢIUNI FINANCIARE 

      40 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 

      40.01 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru 

finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi 
acorduri interguvernamentale 

      40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor 

care beneficiază de statutul de refugiat 

      40.03 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru 

înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 

      40.04 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de 
redresare financiară 

      40.05 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru 

proiecte de investiţii în turism 

      40.06 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor 

instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi 

finanţate integral din venituri proprii 

      40.07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice 

şi juridice 

      40.08 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru 
acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ 

      40.09 Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de 

combustibil 

      40.10 Împrumuturi temporare din trezoreria statului*) 

      40.11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 

golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare*) 

      40.12 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru 

finanţarea lucrărilor agricole 

      40.13 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 
golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare*) 

      40.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare*) 

      40.15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 

efectuarea de cheltuieli 

      40.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de 
plată 

      40.50 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat   42 Subvenţii de la bugetul de stat 

      42.01 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 

      42.03 Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe 

      42.04 Aeroporturi de interes local 

      42.05 Planuri şi regulamente de urbanism 

      42.06 Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate 

construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 



      42.07 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor 
SAPARD 

      42.09 Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi 

alimentarea cu apă a satelor 

      42.09.01 Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, 

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local 

clasate 

      42.09.02 Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 

      42.09.03 Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea 

apelor uzate 

      42.10 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 

      42.11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 

      42.12 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 

      42.13 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare 

de mediu şi gospodărire a apelor 

      42.14 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

      42.15 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare 

      42.16 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanţarea investiţiilor din sănătate 

      42.16.01 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii 

în urgenţă în sănătate 

      42.16.02 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 

      42.16.03 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea altor investiţii în sănătate 

      42.17 Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a 

aşezămintelor culturale 

      42.18 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 

bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 

      42.18.01 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 
bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 

echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 

      42.18.02 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 

bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 

      42.18.03 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 

bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat   42.19 Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului 

multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de 

investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 
2007-2013 

7780000 Venituri din contribuţia naţională aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din FEN 

  42.20 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 

susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat   42.21 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 

      42.22 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care 
satisfac serviciul militar în termen 

      42.23 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care 

execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 

      42.24 Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 

      42.25 Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj 

      42.26 Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pentru echilibrare 

      42.27 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în 

concediu pentru creşterea copilului 

      42.28 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 

      42.29 Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 

      42.30 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari 

      42.32 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale 

preţurilor la combustibili 

      42.33 Sprijin financiar la constituirea familiei 

      42.34 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

      42.35 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale 

      42.36 Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 

      42.37 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de electrificare 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat   42.38 Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii 

publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii 



7780000 Venituri din contribuţia naţională aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din FEN 

  42.39 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate 
parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate 

din FEN postaderare 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat   42.40 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii în turism 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat   42.41 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat   42.42 Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor 
FEGA implementate de APIA 

7780000 Venituri din contribuţia naţională aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din FEN 

  42.43 Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor 
FEGA implementate de APIA 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat   42.44 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor 

agricole 

      42.45 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor 

finanţate din Fondul Social European 

      42.44 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de energie termică 

şi ale centralelor de termoficare 

      42.45 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele care 
beneficiază de ajutor social 

      42.46 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi 

în centrele de cazare 

      42.47 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul monahal 

al cultelor recunoscute 

      42.48 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele care se 
află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 

din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în 
perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei 

privative de libertate 

      42.49 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor 
programe de interes naţional 

      42.50 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor 

programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare 
a bugetului local 

      42.51 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor 

programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local 

      42.51.01 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea 

investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi 
unităţi de asistentă medico-sociale 

      42.51.02 Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de 

echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

      42.52 Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 

      42.53 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 

      42.54 Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL 

      42.55 Finanţarea subprogramului modernizarea satului românesc 

      42.56 Finanţarea subprogramului regenerarea urbană a municipiilor şi 

oraşelor 

      42.57 Finanţarea subprogramului infrastructură la nivel judeţean 

      42.58 Cofinanţarea publică acordată în cadrul mecanismului SEE 

      42.59 Cofinanţarea publică acordată în cadrul mecanismului 
norvegian 

      42.60 Sume alocate de bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 

      42.63 Subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor 

      42.63.01 Subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate 

secţiunii de funcţionare 

      42.63.02 Subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate 
secţiunii de dezvoltare 

      42.64 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor 

urgente specifice sezonului rece, destinate secţiunii de 
funcţionare 

      42.65 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

7720200 Subvenţii de la alte bugete   43 Subvenţii de la alte administraţii 

      43.01 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru 

protecţia copilului 

      43.02 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care 
execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 

      43.03 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în 

concediu pentru creşterea copilului 

      43.04 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele 

locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea 

temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de 
munca 



      43.05 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află 
în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea 

copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 

      43.06 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află 
în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli 

profesionale 

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

      43.08 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene 

pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate 

      43.09 Subvenţii pentru instituţii publice 

      43.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 

curente din domeniul sănătăţii 

      43.11 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social 

      43.12 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 
Publice 

      43.13 Contribuţii din sumele alocate sistemului de asigurări pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale, pentru concedii şi 
indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate 

temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală 

profesională 

      43.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de 

capital în domeniul sănătăţii 

      43.15 Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 

      43.16 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 

investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03) 

      43.16.01 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 

aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă 

în sănătate 

      43.16.02 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale în sănătate 

      43.16.03 Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 
altor investiţii în sănătate 

      43.17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 

bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 
43.10.17.01 la 43.10.17.03) 

      43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 

bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 

      43.17.02 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 

bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 

      43.17.03 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 

bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 

      43.18 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii români, 
victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 

12 luni 

      43.19 Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de 
dezvoltare 

      43.20 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 

finanţarea unor activităţi 

7790000 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu 

gratuit 

IV   SUBVENŢII 

7790000 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu 
gratuit 

  44 Donaţii din străinătate 

      44.01*) Donaţii din străinătate 

      44.01.01 Curente 

      44.01.02 De capital 

      44.02*) De la guverne străine 

      44.02.01 Curente 

      44.02.02 De capital 

      44.03*) De la alte administraţii 

      44.03.01 Curente 

      44.03.02 De capital 

      45 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate 

şi prefinanţări 

      45.01) Fondul European de Dezvoltare Regională 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.01.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.01.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.01.03 Prefinanţare 



      45.02) Fondul Social European 

      45.02.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.02.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.02.03 Prefinanţare 

      45.03) Fondul de Coeziune 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.03.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.03.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.03.03 Prefinanţare 

      45.04) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.04.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.04.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.04.03 Prefinanţare 

      45.05) Fondul European pentru Pescuit 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.05.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.05.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.05.03 Prefinanţare 

      45.06) Fondul European de Garantare Agricolă 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.06.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.06.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.07) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.07.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.07.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.07.03 Prefinanţare 

      45.08) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.08.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.08.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.08.03 Prefinanţare 

      45.15) Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.15.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.15.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.15.03 Prefinanţare 

      45.16) Alte facilităţi şi instrumente postaderare 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.16.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.16.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.16.03 Prefinanţare 

      45.17) Mecanismul financiar SEE 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.17.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.17.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.17.03 Sume primite în avans 

      45.18) Mecanismul financiar norvegian 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.18.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.18.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.18.03 Sume primite în avans 

      45.19) Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea 
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene 

extinse 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.19.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 



7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.19.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.20) Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.20.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.20.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.20.03 Sume primite în avans 

      45.21) Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor 

financiare SEE 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.21.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.21.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.21.03 Sume primite în avans 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  45.22 Sume primite în cadrul mecanismului top-up 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  45.23 Sume din diferenţe de curs valutar aferente fondurilor externe 

nerambursabile 

7750000 Finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

  46 Alte sume primite de la UE 

7750000 Finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  46.01 Sume virate de autorităţile de management din sumele 
rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul de stat 

pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru 

plăţi în numele UE 

      47 Sume în curs de distribuire 

      47.01 Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de 
distribuire 

      47.02 Contribuţii către bugetul de asigurări sociale de stat, bugetul 

asigurărilor pentru şomaj şi bugetul fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de 

distribuire 

*) La clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări" grupa 75 "Venituri nefiscale": 
- Se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul II şi III: 75000 "Venituri din 

proprietate" şi 7500000 "Venituri din proprietate". 
- Se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul II şi III: 
- 75001 "Venituri din proprietate - dividende"; 

- 7500100 "Venituri din proprietate - dividende"; 
- 75002 "Alte venituri din proprietate"; 

- 7500200 "Alte venituri din proprietate". 
(la data 05-sep-2019 capitolul IX modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 2876/2019 ) 

CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE 
STAT 

Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului de stat se organizează de către compartimentele 

de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale a finanţelor publice 
judeţene şi a municipiului Bucureşti denumite în continuare compartimente de contabilitate a 

creanţelor bugetare. 
1.Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 
Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" 

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa sumelor reprezentând 
contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii 

Europene" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează sumele reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii 
Europene, iar în debit, sumele achitate de la bugetul de stat reprezentând contribuţia României 

la bugetul Uniunii Europene. 
Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se creditează prin debitul contului: 675 

"Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene" 
- cu sumele reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. 
Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului: 

7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" 
- cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii 

Europene. 
Contul 463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

(la data 13-nov-2006 punctul 1. din capitolul X modificat de subpunctul V.. din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 

https://idrept.ro/00203727.htm#do|ari|pt1
https://idrept.ro/00097510.htm#do|ax1|spv.


Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 

creanţelor bugetului de stat, potrivit dispoziţiilor legale. 
Contul 463 "Creanţe ale bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează creanţele bugetului de stat reprezentând obligaţiile contribuabililor, potrivit legii, 

iar în credit stingerea creanţelor bugetului de stat, potrivit legii. 
Soldul debitor al contului reprezintă creanţe ale bugetului de stat existente la un moment dat. 

Contul 463 "Creanţe ale bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor: 
4671 "Creditori ai bugetului de stat" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabilului sau din oficiu, potrivit 

dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala ca urmare a unei 
erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau altor organe competente. 
730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate 
de persoane juridice, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate de persoane juridice (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 
datorate de persoane juridice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate 

de persoane juridice stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate 

de persoane fizice, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate de persoane juridice (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate de persoane fizice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate 
de persoane fizice stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
733 "Impozit pe salarii" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 



734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
745 "Contribuţiile angajatorilor" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

746 "Contribuţiile asiguraţilor" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de asiguraţi, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale; 



- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii de asigurări sociale datorate de asiguraţi; 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de asiguraţi, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului asigurărilor sociale de stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de asiguraţi stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
750 "Venituri din proprietate" 

- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului de stat, încasate potrivit 
legii; 

- cu valoarea dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a 
conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura analitica a 
clasificaţiei bugetului de stat (operaţiune în roşu). 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

766 "Venituri din dobânzi" 
- cu sumele reprezentând venituri din dobânzi, cuvenite bugetului de stat (pe structura 

clasificaţiei bugetare). 
Contul 463 "Creanţe ale bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor: 
117 "Rezultatul reportat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 
reprezentând creanţe ale bugetului de stat, daca veniturile provin din anii precedenţi. 

260 "Titluri de participare" 
- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat. 
265 "Alte titluri imobilizate" 

- cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat. 
4671 "Creditori ai bugetului de stat" 

- cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului de stat, cu obligaţii de plata viitoare, 
la solicitarea debitorului sau din oficiu potrivit legii. 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului, provenite din creanţe ale bugetului 
de stat (pe structura clasificaţiei bugetului de stat). 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat. 
654 "Pierderi din creanţa şi debitori diverşi" 

- cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului de stat neîncasate, potrivit legii. 
730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 730 în 

roşu). 
731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 731 în 
roşu). 

732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 



- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 732 în 
roşu). 
733 "Impozit pe salarii" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 733 în 

roşu). 
734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 734 în 
roşu). 

735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 735 în 
roşu). 
736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 736 în 

roşu). 
739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 739 în 
roşu). 

745 "Contribuţiile angajatorilor" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 745 în 

roşu). 
746 "Contribuţiile asiguraţilor" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 746 în 
roşu). 

750 "Venituri din proprietate" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 750 în 
roşu). 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 751 în 

roşu). 
766 "Venituri din dobânzi" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 766 în 
roşu). 

467 "Creditori ai bugetelor" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor bugetare ce urmează a fi rambursate sau restituite contribuabililor, la cerere sau din 

oficiu, potrivit legii. 
Contul 467 "Creditori ai bugetelor" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

sumele aferente bugetului de stat, de rambursat, de restituit sau de compensat la cererea 
contribuabililor, iar în debit sumele plătite acestora sau compensate cu alte creanţe ale 

bugetului de stat sau cu creanţe ale altor bugete. 
Soldul creditor reprezintă sumele datorate creditorilor. 
Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 

4671 "Creditori ai bugetului de stat". 
4672 "Creditori ai bugetului local". 

4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat". 
4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj". 
4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". 



4671 "Creditori ai bugetului de stat" 

Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor bugetului de stat ce urmează a fi restituite contribuabililor, la cerere sau din oficiu, 
potrivit legii. 

Contul 4671 "Creditori ai bugetului de stat" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează sumele aferente bugetului de stat, de rambursat, de restituit sau de compensat 

la cererea contribuabililor sau din oficiu, iar în debit se înregistrează sumele plătite acestora 
sau compensate cu alte creanţe ale bugetelor de stat, sau cu creanţe ale altor bugete. 
Soldul creditor reprezintă sumele datorate creditorilor. 

Contul 4671 "Creditori ai bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor: 
411 "Clienţi" 

- cu sumele de restituit contribuabililor după acoperirea obligaţiilor de plata faţă de creditorii 
bugetari. 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit 
dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare a unei 

erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 
sau altor organe competente. 

520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
52001 "Disponibil al bugetului de stat"; 
5200100 "Disponibil al bugetului de stat"; 

52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"; 
5200200 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"; 

Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat 
Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenţa 
disponibilităţilor bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, aflate în conturile 

deschise la unităţile trezoreriei statului. 
Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificaţiei 
bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din veniturile 
bugetului de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului de stat aflate 

la trezoreria statului. 
Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor: 

461 "Debitori 
- cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate 
vândute; 

- cu sumele încasate în contul de disponibil pe baza procesului - verbal de distribuire a sumei 
constituite în urma procedurii de executare silită. 

463 "Creanţe ale bugetului de stat". 
- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanţe ale bugetului de stat, 
pe structura clasificaţiei bugetului de stat; 

- cu sumele obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv TVA; 
- cu sumele stinse reprezentând creanţe bugetare încasate în contul unic şi distribuite de către 

organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale. 
46701 "Creditori ai bugetului de stat 
- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare 
- cu sumele încasate de la persoane fizice şi juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi 

alte venituri bugetare pentru care există obligaţia declarării acestora, potrivit legii, şi care nu 
au fost declarate înainte de efectuarea plăţii; 

- cu sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligaţii fiscale care se plătesc de contribuabili 
într-un cont unic. 
531 "Casa 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la 
trezorerie. 

732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 



- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuţii din alte 

impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital, pentru veniturile care nu au la bază declaraţie 
fiscală sau decizie emisă de organul fiscal. 
733 "Impozit pe salarii 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii, 
care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal. 

734 "Impozite şi taxe pe proprietate 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe pe 
proprietate, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal. 

736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe comerţul 

exterior şi tranzacţiile internaţionale, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de 
organul fiscal. 

739 "Alte impozite şi taxe fiscale 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe 
fiscale, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal. 

750 "Venituri din proprietate 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din 

proprietate, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal; 
- cu valoarea dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a 
conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare. 

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din 

valorificarea de bunuri şi servicii, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de 
organul fiscal. 
779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 

- cu sumele încasate la bugetul de stat reprezentând donaţii din străinătate. 
790 "Venituri din despăgubiri din asigurări 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din 
despăgubiri din asigurări aferente bugetului de stat. 
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri 
din valorificarea unor bunuri ale statului. 

Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor: 
46701 "Creditori ai bugetului de stat 
- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenţa 

unor titluri de creanţă, plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, 
ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau a altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 
- cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după 

termenul legal de plată. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare 

- cu sumele stinse reprezentând creanţe bugetare încasate în contul unic şi distribuite de către 
organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale. 
52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul 
conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent. 

Contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 
Contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncţional. 

În debit se înregistrează excedentul bugetului de stat, iar în credit deficitul bugetului de stat. 
Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat din anul curent, iar soldul creditor exprimă 
deficitul bugetului de stat din anul curent. 

Contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul 
conturilor: 

166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare 
- la sfârşitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilităţi le contului curent general al 
trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat. 



489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 
soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent; 
- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate 

din bugetul de stat - MFP - Acţiuni generale, în anul curent; 
- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului de stat 

încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale. 
52001 "Disponibil al bugetului de stat 
- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul 

conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent. 
Contul 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul 

conturilor: 
489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul 
conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent; 
- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate 

de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale. 
770 "Finanţarea de la buget 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, cu soldul plăţilor nete de casă 
efectuate din bugetul de stat în anul curent; 
- cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru operaţiunile 

aferente bugetului de stat - MFP - Acţiuni generale. 
(la data 01-ian-2014 punctul 1. din capitolul X modificat de alin. (10), punctul 2. din anexa 1 din Ordinul 

2021/2013 ) 
528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 

- cu taxa de participare la licitaţie, depusa în contul deschis la unităţile de trezorerie a statului 
în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse 

executării silite. 
666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 

termenul legal de plata. 
Contul 4671 "Creditori ai bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu întregirea preţului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusa de 

adjudecatar. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului de stat, cu obligaţii de plata viitoare, 

la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, ara existenta unor 
titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare unei erori de calcul, ca 
urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau a altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după 
termenul legal de plata. 
528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 

- cu taxa de participare restituita de către organul de executare, ofertanţilor care nu au fost 
declaraţi adjudecaţi; 

- cu cheltuielile de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor 
care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de 
adjudecare, precum şi adjudecătorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor 

prevăzute de lege; 
- cu sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanţelor bugetare. 

Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" 
Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
disponibilităţilor bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, aflate în conturile 

deschise la unităţile trezoreriei statului. 
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Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificaţiei 
bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din bugetul de 
stat. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului de stat aflate la trezoreria 
statului. 

Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor: 
461 "Debitori" 
- cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate 

vândute. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat". 

- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanţe ale bugetului de stat, 
pe structura clasificaţiei bugetului de stat. 

4671 "Creditori ai bugetului de stat" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la 
trezorerie. 

732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuţii din alte 
impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie 

fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 
733 "Impozit pe salarii 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii care 
nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 
734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe pe 
proprietate, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 

736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe comerţul 
exterior şi tranzacţiile internaţionale, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de 

organul fiscal. 
739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe 
fiscale, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 
750 "Venituri din proprietate" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din 
proprietate, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal; 

- cu valoarea dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a 
conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare. 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din 
valorificarea de bunuri şi servicii, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de 

organul fiscal. 
790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din 

despăgubiri din asigurări aferente bugetului de stat. 
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri 
din valorificarea unor bunuri ale statului. 

Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor: 121.09 
"Rezultat patrimonial - buget de stat" 
- la sfârşitul perioadei cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat. 

NOTA: La întocmirea bilanţului centralizat al instituţiilor publice, Ministerul Finanţelor Publice va 
avea în vedere plăţile şi cheltuielile efectuate de ordonatorii de credite principali ai bugetului de 

stat pentru raportarea corecta a rezultatului patrimonial - buget de stat. 
4671 "Creditori ai bugetului de stat" 



- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenta 

unor titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare unei erori de calcul, ca 
urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 
sau a altor organe competente potrivit legii; 

- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 
- cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după 

termenul legal de plata. 
730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 

732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

733 "Impozit pe salarii" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

745 "Contribuţiile angajatorilor" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

746 "Contribuţiile asiguraţilor" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
750 "Venituri din proprietate" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 

sumelor încasate în cursul procedurii de executare silita. 
Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" este un cont 

de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate din valorificarea bunurilor supuse 
executării silite, iar în credit, sumele virate pe destinaţiile prevăzute de lege. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile existente la un moment dat. 

Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" se debitează 
prin creditul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu sumele încasate în contul deschis la unităţile de trezorerie a statului reprezentând sumele 
obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite. 

4671 "Creditori ai bugetului de stat" 
- cu taxa de participare la licitaţie, depusa în contul deschis la unităţile de trezorerie a statului 

în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse 
executării silite. 
Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" se creditează 

prin debitul conturilor: 
4423 "Taxa pe valoare adăugata de plata" 

- cu taxa pe valoarea adăugată încasata, virata la bugetul statului. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate pe destinaţiile prevăzute de lege. 
4671 "Creditori ai bugetului de stat" 
- cu taxa de participare restituita de către organul de executare, ofertanţilor care nu au fost 

declaraţi adjudecaţi; 
- cu cheltuielile de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor 

care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de 
adjudecare, precum şi adjudecătorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor 
prevăzute de lege; 



- cu sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanţelor bugetare. 

Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate ţin evidenta sumelor încasate pentru 
unele bugete precum şi a creanţelor bugetare încasate prin intermediul cardurilor. 

Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil reprezentând sumele 

încasate pentru unele bugete precum şi creanţele bugetare încasate prin intermediul cardurilor, 
iar în credit se înregistrează sumele virate bugetelor. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri la un moment dat. 

Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 
5291 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"; 

5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local"; 
5299 "Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor". 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se debitează prin creditul 
conturilor: 
411 "Clienţi" 

- cu sumele încasate reprezentând venituri din vânzarea spatiilor comerciale cu plata în rate, 
cuvenite bugetului de stat şi bugetului local. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele încasate reprezentând creanţe bugetare încasate prin intermediul cardurilor; 
- cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat. 

461 "Debitori" 
- cu sumele încasate reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala 

maxima autorizata de peste 12 tone, cuvenita bugetului local. 
581 "Viramente interne" 
cu sumele încasate în numerar, reprezentând venituri datorate bugetului de stat sau bugetului 

local, depuse în cont de disponibil. 
Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se creditează prin debitul 

contului: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate. 

Grupa 73 "Venituri fiscale" 
Grupa 73 "Venituri fiscale" cuprinde următoarele conturi: 730 "Impozit pe venit, profit şi 

câştiguri din capital de la persoane juridice", 731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital 
de la persoane fizice", 732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital", 733 "Impozit 
pe salarii", 734 "Impozite şi taxe pe proprietate", 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii", 

736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale", şi 739 "Alte impozite şi taxe 
fiscale". 

Contul 730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenţa 
veniturilor realizate de bugetul de stat din de impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de 

la persoane juridice, potrivit legii. 
Contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 

Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând 
contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. 
Contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează cheltuielile reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii 
Europene, iar în credit, la finele perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat 

patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor reprezentând 

contribuţia României la bugetul Uniunii Europene efectuate în cursul perioadei. 
Contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene" se debitează prin creditul 
contului: 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene 

- cu sumele reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. 
Contul 675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene" se creditează prin debitul 

contului: 
121.01 "Rezultatul patrimonial-instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat 



- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
(la data 01-ian-2007 punctul 1. din capitolul X completat de subpunctul V.. din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 

Contul 730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" este un cont 

de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul 
perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 
7301 "Impozit pe profit" 

7302 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 
Contul 730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" se creditează 
prin debitul conturilor: 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate 

de persoane juridice, stabilite prin declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal în 
celelalte cazuri (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul de stat datorate de persoane juridice (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate de persoane juridice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate 
de persoane juridice stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

Contul 730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" se debitează 
prin creditul contului: 121.09 "Rezultatul patrimonial-buget de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 731 în 

roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 

Contul 731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 

veniturilor realizate de bugetul de stat din impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 
persoane fizice, potrivit legii. 
Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 

7311 "Impozit pe venit" 
7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" 

Contul 731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul 
perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" se creditează 

prin debitul contului: 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate 

de persoane fizice, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate de persoane fizice (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate de persoane fizice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
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- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate 

de persoane fizice stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" se debitează 
prin creditul conturilor: 

121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial; 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 730 în 
roşu). 

520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 

Contul 732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor realizate de bugetul de stat din alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital, 

potrivit legii. 
Contul 732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" este un cont de pasiv. În 

creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile 
incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare utilizează contul sintetic de gradul II 
7321 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital". 

Contul 7321 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" se creditează prin debitul 
conturilor: 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuţii din alte 

impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital. 
531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din 

capital. 
Contul 7321 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" se debitează prin creditul 

conturilor: 
121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial; 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 732 în 

roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 

Contul 733 "Impozit pe salarii" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 

veniturilor realizate de bugetul de stat din impozit pe salarii, potrivit legii. 



Contul 733 "Impozit pe salarii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 733 "Impozit pe salarii" se creditează prin debitul conturilor: 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii, 

care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 
531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând impozit pe salarii. 

Contul 733 "Impozit pe salarii" se debitează prin creditul conturilor: 
121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 733 în 

roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 

Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 

veniturilor realizate de bugetul de stat din impozite şi taxe pe proprietate, potrivit legii. 
Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 

contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând impozite şi taxe pe 
proprietate, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 

Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" se debitează prin creditul conturilor: 
121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 



- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 734 în 
roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 
Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 

Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor realizate de bugetul de stat din impozite şi taxe pe bunuri şi servicii, potrivit legii. 
Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 
contul de rezultat patrimonial. 

Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 
7351 "Taxa pe valoarea adăugata" 

7352 "Sume defalcate din TVA" 
7353 "Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii" 
7354 "Accize" 

7355 "Taxe pe servicii specifice" 
7356 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 

activităţi" 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor: 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" se debitează prin creditul conturilor: 

121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 735 în 
roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 
Contul 736 "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene" 

(la data 01-ian-2007 punctul 1. din capitolul X modificat de subpunctul V.. din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor realizate de bugetul de stat din veniturile încadrate în resursele proprii ale bugetului 

Uniunii Europene, potrivit legii. 
(la data 01-ian-2007 punctul 1. din capitolul X modificat de subpunctul V.. din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 

Contul 736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" este un cont de pasiv. 

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, 
veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" se creditează prin debitul 
conturilor: 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
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- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri încadrate în 
resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie 

emisă de organul fiscal. 
(la data 01-ian-2007 punctul 1. din capitolul X modificat de subpunctul V.. din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 

Contul 736 "Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale" se debitează prin creditul 

conturilor: 
121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 736 în 

roşu). 
Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 

Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor realizate de bugetul de stat din alte taxe, potrivit legii. 
Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 
contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" se creditează prin debitul conturilor: 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuţii din alte 

impozite şi taxe fiscale, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 
531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând contribuţii din alte impozite şi taxe fiscale. 

Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" se debitează prin creditul conturilor: 121.09 
"Rezultatul patrimonial - buget de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial; 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 739 în 

roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 

Contul 745 "Contribuţiile angajatorilor" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenţa 

veniturilor realizate de bugetul de stat din contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori, 
potrivit legii. 
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Contul 745 "Contribuţiile angajatorilor" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 
contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
7455 "Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate" 

7459 "Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori" 
Contul 745 "Contribuţiile angajatorilor" se creditează prin debitul contului: 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 745 "Contribuţiile angajatorilor" se debitează prin creditul conturilor: 
121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 745 în 

roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivite prevederilor legale. 
Contul 746 "Contribuţiile asiguraţilor" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 

veniturilor realizate de bugetul de stat din contribuţii pentru asigurări sociale datorate de 
asiguraţi şi alte persoane asimilate, potrivit legii. 

Contul 746 "Contribuţiile asiguraţilor" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 

Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 
7461 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale" 

7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 746 "Contribuţiile asiguraţilor" se creditează prin debitul contului: 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 

datorate de asiguraţi, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale; 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii de asigurări sociale datorate de asiguraţi; 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de asiguraţi, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului asigurărilor sociale de stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de asiguraţi stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 746 "Contribuţiile asiguraţilor" se debitează prin creditul conturilor: 

121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 



- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 746 în 
roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 
Grupa 75 "Venituri nefiscale" 

Grupa 75 "Venituri nefiscale" cuprinde următoarele conturi sintetice de gradul I: 750 "Venituri 
din proprietate" şi 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii". 
Contul 750 "Venituri din proprietate" 

Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor din proprietate realizate de bugetul de stat, potrivit legii. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 

patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului de stat; cu valoarea 

dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a conversiei în 
acţiuni a creanţelor bugetare; 
cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura analitica a 

clasificaţiei bugetului de stat (operaţiune în roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din 
proprietate, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal; 
- cu valoarea dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a 

conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare. 
Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul conturilor: 

121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 750 în 
roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 
Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor din valorificarea de bunuri şi servicii, potrivit legii. 
Contul 751 "Venituri din valorificarea de bunuri şi servicii" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile 
incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
7511 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" 
7512 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise" 

7513 "Amenzi, penalităţi şi confiscări" 
7514 "Diverse venituri" 

7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) La sfârşitul perioadei 
contul nu prezintă sold. 

Contul 751 "Venituri din valorificarea de bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor: 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul de stat datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul de stat 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 



- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul de stat datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din 

valorificarea de bunuri şi servicii, care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de 
organul fiscal. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii; 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând donaţii, sponsorizări şi alte transferuri voluntare 

cuvenite bugetului. 
Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se debitează prin creditul conturilor: 

121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

463 "Creanţe ale bugetului de stat" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 751 în 
roşu). 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit prevederilor legale. 
Contul 766 "Venituri din dobânzi" 

Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 
veniturilor realizate de bugetul de stat din dobânzi. 
Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 766 "Venituri din dobânzi" se creditează prin debitul contului: 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele reprezentând venituri din dobânzi, cuvenite bugetului de stat (pe structura 
clasificaţiei bugetare). 

Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debitează prin creditul conturilor: 
121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
463 "Creanţe ale bugetului de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 463 = 766 în 
roşu). 

Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" 
Cu ajutorul acestui cont compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin evidenta 

veniturilor extraordinare din operaţiuni cu active fixe realizate de bugetul de stat. 
Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile 

incorporate în contul de rezultat patrimonial. La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" se creditează prin debitul 

contului: 
520 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri 
din valorificarea unor bunuri ale statului; 
Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" se debitează prin creditul 

contului: 
121.09 "Rezultatul patrimonial - buget de stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 



Contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" este un 

cont bifuncţional. 
Cu ajutorul acestui cont, la nivelul ordonatorilor de credite finanţaţi din buget de stat şi al 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a 

conturilor de cheltuieli plătite de la bugetului de stat şi a conturilor de venituri bugetare încasate 
iar la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a 

rezultatului execuţiei bugetului de stat. 
La consolidare soldul contului trebuie să fie zero. 
Contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" se 

debitează prin creditul conturilor: 
52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul 
conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent; 

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate 
de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale. 
117 "Rezultatul reportat 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi Trezoreria centrală, închiderea 
contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat. 

Contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" se 
creditează prin debitul conturilor: 
52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 
soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent; 

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate 
din bugetul de stat - MFP - Acţiuni generale, în anul curent; 
- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului de stat 

încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale. 
117 "Rezultatul reportat 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Trezoreria centrală, închiderea contului la 
începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat. 

(la data 01-ian-2014 punctul 1. din capitolul X completat de alin. (10), punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 

2021/2013 ) 
*) Contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" se 
modifică şi se înlocuieşte cu următorul text: 

Contul 489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent» 
Contul 489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent» este un 
cont bifuncţional. 

Contul 489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent» se 
detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 

48901 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri» 
4890101 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri» 
48902 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli» 

4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli» 
48903 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 

excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului» 
4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 
excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului» 

Contul 4890101 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 
venituri» 

Cu ajutorul acestui cont, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor 
fiscale teritoriale se înregistrează închiderea, la finele anului bugetar, a conturilor de venituri 
bugetare încasate. Soldul contului la finele exerciţiului este debitor. 

Contul 4890101 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 
venituri» se debitează prin creditul contului: 

5200200 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent» 
- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile fiscale teritoriale, la sfârşitul 
exerciţiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent. 

Contul 489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri» 
se creditează prin debitul contului: 
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1170000 «Rezultatul reportat» 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile fiscale teritoriale, închiderea contului 
la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat 
Contul 4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetul de stat din anul curent - 

cheltuieli» 
Cu ajutorul acestui cont, la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la alte 

instituţii publice din administraţia locală şi din asigurări sociale, care primesc finanţare de la 
bugetul de stat se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli 
plătite de la bugetul de stat. 

Soldul contului la finele exerciţiului este creditor. 
Contul 4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent-

cheltuieli» se creditează prin debitul contului: 
5200200 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent» 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la alte instituţii publice din 
administraţia locală şi din asigurări sociale, care primesc finanţare de la bugetul de stat, la 
sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în 

anul curent; 
- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate 

din bugetul de stat - MFP - Acţiuni generale, în anul curent. 
Contul 4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 
cheltuieli» se debitează prin creditul contului: 

1170000 «Rezultatul reportat» 
- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi Trezoreria centrală, la alte instituţii 

publice din administraţia locală şi din asigurări sociale, care primesc finanţare de la bugetul de 
stat, închiderea contului se efectuează la începutul exerciţiului următor prin transferarea 
soldului asupra rezultatului reportat. 

Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 
excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului» 

Cu ajutorul acestui cont la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea 
proprie a rezultatului execuţiei bugetului de stat de la unităţile Trezoreriei Statului. 
Contul este bifuncţional. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat, iar soldul creditor 

exprimă deficitul bugetului de stat, preluate de la unităţile Trezoreriei Statului. 
Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 

excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului» se debitează prin creditul conturilor: 
5200200 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent» 
- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate 

de unităţile descentralizate ale Trezoreriei Statului din contul trezoreriei centrale. 
1170000 «Rezultatul reportat» 

- la Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea 
soldului asupra rezultatului reportat. 
Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - 

excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului» se creditează prin debitul conturilor: 
5200200 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent» 

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului de stat 
încasate de unităţile descentralizate ale Trezoreriei Statului din contul Trezoreriei centrale. 
1170000 «Rezultatul reportat» 

- la Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exerciţiului următor prin transferarea 
soldului asupra rezultatului reportat. 

(la data 26-ian-2016 punctul 1. din capitolul X modificat de subpunctul III.., alin. (1) din anexa 2 din Ordinul 
82/2016 ) 
2.Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 

  I. Înregistrarea creanţelor bugetului de stat     

  Înregistrarea creanţelor bugetului de stat pentru veniturile stabilite prin declaraţie 

fiscala sau decizie emisă de organul fiscal 

463 % 

730,731,732, 733, 734, 
735, 736, 739, 745, 

746,750,751, 766 

  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului de stat cu dobânzile şi penalităţile de 
întârziere, potrivit legii 

463 % 
730,731,732, 733, 734, 

735, 736, 739, 745, 

746,750,751, 766 
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  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului de stat pe baza actelor de control sau a 
altor documente legale 

463 % 
730,731,732, 733, 734, 

735, 736, 739, 745, 

746,750,751, 766 

  II. Stingerea creanţelor bugetului de stat     

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de 

stat prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi 

531 

520 

463 

531 

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de 

stat prin intermediul trezoreriilor statului 

520 463 

  Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului de stat - analitic 
distinct (in negru) 

- analitic distinct (in roşu) 

% 
730,731,732, 733, 734, 

735, 736, 739, 745, 

746,750,751, 766 
% 730,731,732, 733, 734, 

735, 736, 739, 745, 

746,750,751, 766 

463 
463 

  Sume de compensat sau de restituit contribuabililor 4671 463 

  Compensarea cu obligaţii de plata viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor 

care exced creanţele bugetului de stat 

4671 463 

  Sume de compensat cu obligaţii datorate altor bugete 4671 463 

  Virarea către alte bugete 4671 520 

  III. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi     

  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publica a statului, urmare procedurii de 

executare silita 

212 101 

  Concomitent, stingerea creanţei bugetare % 
730,731,732, 733, 734, 

735, 736, 739, 745, 
746,750,751, 766 

463 

  Scutirea sau anularea creanţelor bugetului de stat din anul curent 

Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului de stat din anii precedenţi 

% 

730,731,732, 733, 734, 
735, 736, 739, 745, 

746,750,751, 766 

117.09 

463 

463 

  Înregistrarea titlurilor de participare deţinute de stat la societăţile comerciale, 

rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor bugetare 

260 463 

  Înregistrarea altor titluri imobilizate deţinute de statul Roman prin Ministerul 
Finanţelor Publice 

265 269 

  Înregistrarea plaţii acţiunilor deţinute de stat 269 7701 

  Înregistrarea altor titluri imobilizate (obligaţiuni pe termen mediu şi lung) rezultate 
din conversia creanţelor bugetului de stat 

265 463 

  Vânzarea şi înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabila a altor 

titluri imobilizate vândute şi preţul de cesiune 
Încasarea altor titluri imobilizate vândute 

461 

520 

% 

265 
764 

461 

  Vânzarea şi înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabila a altor 
titluri imobilizate vândute şi preţul de cesiune 

Încasarea altor titluri imobilizate vândute 

% 
461 

664 

520 

265 
265 

  Conversia altor titluri imobilizate în acţiuni 260 265 

  Vânzarea şi înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabila a 

titlurilor de participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune 
Încasarea titlurilor de participare vândute 

% 

461 
664 

520 

260 

461 

  Vânzarea şi înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabila a 

titlurilor de participare vândute şi preţul de cesiune 

Încasarea titlurilor de participare vândute 

461 

520 

% 

260 

764 

461 

  Înregistrarea creanţelor reprezentând dividende aferente acţiunilor, dobândite ca 

urmare a conversiei creanţelor bugetare 

463 750 

  Încasarea dividendelor cuvenite bugetului de stat 520 463 

  IV. Restituiri de sume pentru persoane juridice şi fizice     

  Încasarea unor sume fără existenta unor titluri de creanţă 520 4671 

  Restituirea, la cerere, a sumelor încasate fără existenta unui titlu de creanţa 4671 520 

  Sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, 

potrivit dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia 

fiscala ca urmare a unor erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau 
prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente. 

463 4671 

  Sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără 

existenta unor titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare a 
unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite 

prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii. 

4671 520 

  V. Provizioane pentru deprecierea creanţelor     

  Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creanţe depreciate 681 4962 

  Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creanţelor 4962 781 



  VI. Închiderea conturilor     

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri 7xx 121.09 

  La sfârşitul perioadei, preluarea în contul de rezultat patrimonial a veniturilor 

încasate * 

121.09 520 

* NOTĂ: la întocmirea bilanţului centralizat al instituţiilor publice, Ministerul Finanţelor Publice 

va avea în vedere plăţile şi cheltuielile efectuate de ordonatorii de credite ai bugetului de stat 
pentru raportarea corecta a rezultatului patrimonial - buget de stat. 

*) La pct. 2 Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, pct. IV: 
Restituiri de sume pentru persoane fizice şi juridice, se completează cu următoarele operaţiuni: 

Nr. crt. Descriere operaţie Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

5. Taxa de participare la licitaţie depusă de ofertanţi la casierie 5311 4671 

6. Depunerea sumelor în contul de la trezorerie 581 5311 

Concomitent: 528 581 

7. Taxa de participare la licitaţie depusă de ofertanţi la unităţile teritoriale ale trezoreriei 

statului 

528 4671 

8. Restituirea de către organul de executare silită, potrivit legii, a taxei de participare la licitaţie 4671 528 

9. Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de executare silită, inclusiv taxa pe valoarea 

adăugată: 

411 % 

- cu sumele de încasat în contul creanţelor bugetare ale debitorului, inclusiv a celor pentru 

acoperirea cheltuielilor de executare silită; 

  4481 

- cu sumele de restituit debitorului, după acoperirea obligaţiilor faţă de creditorii bugetari;   4671 

- cu taxa pe valoarea adăugată aferentă.   4481 

10. Întregirea preţului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusă de adjudecător 4671 411 

11. Încasarea în contul de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului a 
sumelor obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite 

528 411 

12. Virarea la bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată încasată 4481 528 

13. Stingerea creanţelor bugetului de stat ale debitorului în limita sumelor obţinute din 
valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată 

520 4631 

14. Stingerea sumelor de încasat în contul creanţelor bugetare ale debitorului, inclusiv a 

cheltuielilor de executare silită avansate din bugetul de stat şi trecute în sarcina debitorului 

4481 528 

15. Compensarea cu obligaţii de plată viitoare sau restituirea la cerere, a sumelor care exced 

creanţele bugetare 

4671 

4671 

463 

528 

16. Cheltuieli de executare silită trecute în sarcina debitorului 461 7701 

17. Sume recuperate în contul cheltuielilor de executare silită, care potrivit legii se fac venit la 

bugetul de stat: 

    

în contabilitatea creanţelor bugetului de stat: 520 791 

în contabilitatea cheltuielilor bugetului de stat: 117.01 461 

18. Înregistrarea operaţiunilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe valoarea 

adăugată, accize şi impozitul pe venit global 

7xx 4671 

19. Rambursarea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată solicitată de contribuabil şi 

acceptată de organul fiscal, precum şi sumele reprezentând accize şi impozitul pe venitul 

global 

4671 520 

*) - Titlul pct. V: Provizioane pentru deprecierea creanţelor, se modifică în Ajustări pentru 

deprecierea creanţelor. Textul: "Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creanţe 
depreciate" va avea următorul cuprins: "Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru 

deprecierea creanţelor" iar textul: "Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru 
deprecierea creanţelor" va avea următorul cuprins: "Diminuarea sau anularea ajustărilor pentru 
deprecierea creanţelor". 

(la data 22-mai-2006 punctul 2. din capitolul X modificat de subpunctul VI.. din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 
*) - La pct. 2 Monografia privind Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, după 
pct. VI Închiderea conturilor, se introduce pct. VII "Contribuţia României la bugetul Uniunii 

Europene": 
 

(la data 01-ian-2007 punctul 2. din capitolul X completat de subpunctul V.. din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 

Nr. crt. Explicaţia operaţiunii Simbol Cont debitor Simbol Cont creditor 

1. Înregistrarea sumelor reprezentând contribuţia României la 

bugetul Uniunii Europene. 

675 459 

2. Înregistrarea sumelor plătite din bugetul de stat reprezentând 
contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. 

459 7701 

3. Închiderea contului de cheltuieli reprezentând contribuţia 

României la bugetul Uniunii Europene 

121.01 675 

4. Închiderea contului de finanţare reprezentând plata 

contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene. 

7701 121.01 

*) Se elimină punctul VI "Închiderea conturilor" împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de 
acesta şi se înlocuieşte cu următorul text: 
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(la data 01-ian-2014 punctul 2. din capitolul X modificat de alin. (10), punctul 3. din anexa 1 din Ordinul 

2021/2013 ) 

Nr. Crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

A. La sfârşitul exerciţiului financiar     

1. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat     

1.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 

bugetul de stat în anul curent 

770 52002 

1.2. Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" cu soldul 

plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent 

52002 489 

2. La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală     

2.1. Închiderea contului 52001 "Disponibil al bugetului de stat" cu soldul conturilor de venituri ale 

bugetului de stat din anul curent 

52002 52001 

2.2. Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" cu soldul 
conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent 

489 52002 

3. La Trezoreria centrală     

3.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 
bugetul de stat în anul curent, pentru operaţiunile aferente bugetului de stat - MFP - Acţiuni 

generale 

770 52002 

3.2. Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" pentru 
operaţiunile aferente bugetului de stat - MFP - Acţiuni generale 

52002 489 

3.3. Preluarea deficitelor bugetului de stat transferate de unităţile Trezoreriei statului 489 52002 

3.4. Preluarea excedentelor bugetului de stat transferate de unităţile Trezoreriei statului. 52002 489 

B. La începutul exerciţiului financiar următor     

1. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat     

1.1. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 
curent 

489 117 

2. La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală     

2.1. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 
curent 

117 489 

3. La Trezoreria centrală     

3.1. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 
curent" - deficit 

117 489 

3.2. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 

curent" - excedent 

489 117 

*) - la punctul III "Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi" se introduce textul cu 

următorul cuprins: 
 

(la data 10-oct-2016 punctul 2. din capitolul X modificat de alin. (6) din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 

Nr. crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

  Trecerea bunurilor imobile şi a terenurilor în proprietatea publică a statului, ca 

urmare a procedurii de dare în plată, potrivit legii 

211; 212 101 

*) La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice" se 
elimină NOTA: 

*NOTĂ: 
La întocmirea bilanţului centralizat al instituţiilor publice, Ministerul Finanţelor Publice va avea 
în vedere plăţile şi cheltuielile efectuate de ordonatorii de credite ai bugetului de stat pentru 

raportarea corectă a rezultatului patrimonial - buget de stat. 
(la data 26-ian-2016 capitolul X modificat de subpunctul III.., alin. (2) din anexa 2 din Ordinul 82/2016 ) 

CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR 
LOCALE 

(1)Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile 

1.CONTUL 131 "Fondul de rulment" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ - teritoriale ţin evidenta fondului de rulment 

constituit potrivit legii din excedentul anual curent al bugetului local. 
Contabilitatea analitică se ţine pe destinaţiile stabilite de lege. 
Contul 131 "Fondul de rulment" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

sumele repartizate din rezultatul execuţiei bugetare anuale pentru constituirea fondului de 
rulment, iar în debit, cheltuielile efectuate din fondul de rulment, potrivit legii. 

Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rulment constituit şi neutilizat. 
Contul 131 "Fondul de rulment" se creditează prin debitul contului: 
121 "Rezultatul patrimonial" 
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- la sfârşitul anului, cu sumele repartizate, potrivit legii, din excedentul anual curent al bugetului 

local pentru constituirea fondului de rulment. 
Contul 131 "Fondul de rulment" se debitează prin creditul conturilor: 
6xx"Cheltuieli ..... " 

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea 
conturilor de cheltuieli. 

2.Contul 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de 
interes local" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcţionează 

servicii publice fără personalitate juridica, care desfăşoară activităţi economice precum şi 
serviciile publice de interes local cu personalitate juridica care desfăşoară activităţi economice, 

ţin evidenta sumelor reprezentând amortizarea activelor fixe aferentă uzurii fizice şi morale 
recuperate prin tarif sau preţ, potrivit legii. Contul 134 "Fondul de amortizare aferent activelor 

fixe deţinute de serviciile publice de interes local" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează sumele încasate reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile 
publice care desfăşoară activităţi economice recuperata prin tarif sau preţ, potrivit legii, iar în 

debit, la sfârşitul perioadei, totalul cheltuielilor efectuate, pentru închiderea conturilor de 
cheltuieli. 

Soldul creditor al contului reprezintă fondul din amortizarea activelor fixe, recuperata prin tarif 
sau preţ la un moment dat. 
Contul 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes 

local" se creditează prin debitul contului: 
411 "Clienţi" 

- cu valoarea bunurilor livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate de serviciile publice de 
interes local care desfăşoară activităţi de natura economica şi care au obligaţia calculării, 
înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a activelor fixe aferente acestor activităţi prin 

tarif sau preţ, potrivit legii, şi constituirea fondului de amortizare. 
Contul 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes 

local" se debitează prin creditul conturilor: 
6xx "Cheltuieli ..... " 
- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea 

conturilor de cheltuieli. 
3.Contul 777 "Veniturile fondului de risc 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa surselor pentru 
acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei 
publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de 

subordonare locală. 
Contul 777 "Veniturile fondului de risc" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare, 
potrivit legii, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanţiile la împrumuturile interne şi, 

respectiv, pentru garanţiile la împrumuturile externe. 
Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se creditează prin debitul conturilor: 
461 "Debitori 

- cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la beneficiarii 
împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru 

neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv, 
a ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente. 

555 "Disponibil al fondului de risc 
- cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de 
risc. 

Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se debitează prin creditul conturilor: 
555 "Disponibil al fondului de risc 

- cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite şi diminuarea 
fondului de risc constituit. 
121 "Rezultatul patrimonial 



- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 

rezultatului patrimonial. 
(la data 01-ian-2014 alin. (1), punctul 3. din capitolul XI modificat de alin. (11), punctul 3. din anexa 1 din Ordinul 

2021/2013 ) 
4.Contul 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa surselor constituite 
pentru realizarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie sau pentru construcţii noi, 

potrivit legii. 
Contul 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului depozitelor 

speciale pentru construcţii de locuinţe, potrivit legii, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul 
cheltuielilor efectuate, pentru închiderea conturilor de cheltuieli. 

Soldul creditor al contului reprezintă fondul pentru construcţii de locuinţe constituit. 
Evidenta analitica a contului se ţine pe categorii de surse de constituire. 
Contul 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe" se creditează 

prin debitul conturilor: 
461 "Debitori" 

- cu fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe din sumele de plătit de 
către persoanele fizice beneficiare ale locuinţelor. 
556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" 

- cu subvenţiile în sume fixe acordate din bugetul de stat pentru construcţii de locuinţe. 
Contul 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe" se debitează 

prin creditul conturilor: 
6xx "Cheltuieli ...... " 
- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea 

conturilor de cheltuieli. 
5.Contul 137 "Taxe speciale" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta taxelor speciale aprobate 
de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
Contul 137 "Taxe speciale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează taxele 

speciale instituite, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul cheltuielilor efectuate pentru 
închiderea conturilor de cheltuieli. 

Soldul creditor al contului reprezintă taxele speciale constituite, potrivit legii. 
Contul 137 "Taxe speciale" se creditează prin debitul contului: 

461 "Debitori" 
- cu taxele speciale datorate de beneficiarii de servicii publice. 
Contul 137 "Taxe speciale" se debitează prin creditul conturilor: 

6xx"Cheltuieli ...... " 
- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea 

conturilor de cheltuieli. 
51.Contul 1399 "Alte fonduri 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa altor fonduri constituite 

în afara bugetului local, potrivit legii. 
Contul 1399 "Alte fonduri" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează alte fonduri 

constituite în afara bugetului local, potrivit legii, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul 
cheltuielilor efectuate, pentru închiderea conturilor de cheltuieli. 
Soldul creditor al contului reprezintă alte fonduri constituite în afara bugetului local. 

Contabilitatea analitică se organizează distinct pe fonduri constituite în afara bugetului local. 
Contul 1399 "Alte fonduri" se creditează prin debitul conturilor: 

461 "Debitori 
- cu sumele de încasat în vederea constituirii altor fonduri în afara bugetului local. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala 

- cu sumele încasate în vederea constituirii altor fonduri în afara bugetului local. 
Contul 1399 "Alte fonduri" se debitează prin creditul conturilor: 6xx "Cheltuieli ..... 

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea 
conturilor de cheltuieli". 

(la data 13-nov-2006 alin. (1), punctul 5. din capitolul XI completat de subpunctul VI.. din anexa 1 din Ordinul 

1649/2006 ) 
6.Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" 
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Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta împrumuturilor din 

emisiunea de obligaţiuni. Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni, iar în 
debit, împrumuturile rambursate. 

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni, nerambursate. 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de împrumuturi. 

Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" se creditează prin debitul conturilor: 
169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" 
- cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni. 

461 "Debitori" 
- cu suma împrumuturilor obţinute la valoarea de rambursare a obligaţiunilor emise. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni în valută. 
Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" se debitează prin creditul conturilor: 
505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" 

- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni în valută. 
7.Contul 162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta împrumuturilor interne şi 

externe contractate pe termen mediu şi lung, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu 
organisme sau instituţii de credit. Înregistrarea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valuta, 
după caz, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii. 

Contabilitatea analitică se ţine pe împrumuturi interne şi externe, pe fiecare contract de 
împrumut în parte. 

Contul 162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile 
interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale, iar în debit, 

împrumuturile interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 
rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut. 

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale, nerambursate. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

1621 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 
cu termen de rambursare în exerciţiul curent" 

1622 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 
cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare". 
Contul 162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale" se creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 
interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 
interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 

401 "Furnizori" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 

contractate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor. 
404 "Furnizori de active fixe" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne şi externe 

contractate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile acordate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii. 



516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea 
tragerilor din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale. 

Contul 162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale" se debitează prin creditul conturilor: 

515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 
- cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile 

reprezentând împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu sumele reprezentând refinanţarea împrumuturilor interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale. 
5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor interne şi externe în valută contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale. 
- cu diferenţele de curs favorabile la momentul rambursării împrumutului. 

7702 "Finanţarea de la bugetele locale " 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
8.Contul 163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale" 

Cu ajutorul acestui cont serviciile publice de subordonare locala ţin evidenta împrumuturilor 
interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale pe termen mediu şi 

lung, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau instituţii de credit. 
Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valuta, după caz, la cursul de schimb 
valutar de la data operaţiunii. 

Contabilitatea analitică se ţine pe împrumuturi interne şi externe, pe fiecare contract de 
împrumut în parte. 

Contul 163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturi 
interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale, iar în debit, 

împrumuturile interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale 
rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut. 

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, nerambursate. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

1631 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiul curent"; 

1632 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiile viitoare". 

Contul 163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale" se creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 
interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 
interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 



401 "Furnizori" 

- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu avansurile acordate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii. 

517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

- cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea 
tragerilor din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale. 

Contul 163 "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale" se debitează prin creditul conturilor: 
515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" 

- cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile 
reprezentând împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale. 

- cu diferenţele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 7702 "Finanţarea de 
la bugetele locale " 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 
9.Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta împrumuturilor interne şi 
externe contractate de acestea şi garantate de stat pe termen mediu şi lung, potrivit acordurilor 
de împrumut încheiate cu organisme sau instituţii de credit. Evidenţierea operaţiunilor în acest 

cont se face în lei şi valuta, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii. 
Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează tragerile din împrumuturi interne şi externe contractate de unităţile 
administrativ-teritoriale şi garantate de stat, iar în debit, împrumuturile interne şi externe 
contractate de unităţile administrativ-teritoriale şi garantate de stat rambursate potrivit 

scadentelor din acordurile de împrumut. 
Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne şi externe garantate de stat, 

nerambursate. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
1651 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul 

curent"; 
1652 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile 

viitoare" 
Contabilitatea analitică a contului se ţine pe împrumuturi interne şi externe, pe termen mediu 

şi lung, pe fiecare contract de împrumut în parte. 
Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se creditează prin debitul 
conturilor: 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 

interne şi externe garantate de stat. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 



- cu avansurile în lei şi în valută acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 

interne şi externe garantate de stat. 
401 "Furnizori" 
- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 

garantate de stat, achitate furnizorilor. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu plăţile în lei şi valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne şi externe 
garantate de stat, achitate furnizorilor de active fixe. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau 
prestări de servicii. 

514 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituţiei publice, reprezentând valoarea 

tragerilor din împrumuturi interne şi externe garantate de stat. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de stat. 
Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se debitează prin creditul 

conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu sumele reprezentând refinanţarea împrumuturilor interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat. 

5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu sumele reprezentând rambursarea eventualelor împrumuturi restante contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe în valută garantate de stat; 
- cu diferenţele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului. 

770 "Finanţarea de la buget" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
10.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta primelor de rambursare 

reprezentând diferenţa dintre valoarea de emisiune şi valoarea de rambursare a obligaţiunilor. 
Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor"este un cont de activ. În debitul contului 

se înregistrează primele privind rambursarea obligaţiunilor, iar în credit, primele de rambursare, 
amortizate. 
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, 

neamortizate. 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de împrumuturi. 

Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se debitează prin creditul contului: 
161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" 

- cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni. 
Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se creditează prin debitul contului: 
686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de 

valoare" 
- cu valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor amortizate. 

11.Contul 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" 



Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin 

evidenta sumelor încasate din impozitul pe venit, potrivit legii, pentru echilibrarea bugetelor 
locale. 
Contul 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" este un 

cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează cotele defalcate, din impozitul pe venit 
încasate, potrivit legii, iar în debit, sumele alocate bugetelor locale, pe baza criteriilor stabilite 

de lege. 
Soldul creditor al contului reprezintă cotele defalcate din impozitul pe venit, nealocate bugetelor 
locale. 

Contul 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se 
creditează prin debitul contului: 

523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil deschis pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii. 
Contul 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se 

debitează prin creditul contului: 
523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" 

- cu sumele virate din contul de disponibil deschis pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii. 

12.Contul 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" 
Cu ajutorul acestui cont sectoarele municipiului Bucureşti ţin evidenta sumelor încasate, potrivit 

legii, reprezentând veniturile bugetului propriu al capitalei. 
Contabilitatea analitică se ţine pe capitole şi subcapitole de venituri ale bugetului local, conform 
clasificaţiei bugetare. 

Contul 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" este un cont de pasiv. În creditul contului 
se înregistrează sumele încasate pe teritoriul sectoarelor municipiului Bucureşti reprezentând 

veniturile bugetului propriu al municipiului Bucureşti, iar în debit, sumele virate de sectoarele 
municipiului Bucureşti în contul bugetului propriu al municipiului Bucureşti 
Soldul creditor al contului reprezintă sumele încasate de sectoarele municipiului Bucureşti şi 

nevirate bugetului propriu al municipiului Bucureşti. 
Contul 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" se creditează prin debitul contului: 

524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" 
- cu sumele încasate de sectoarele municipiului Bucureşti reprezentând venituri ale bugetului 
propriu al municipiului Bucureşti. 

Contul 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" se debitează prin creditul contului: 
524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" 

- cu sumele virate de sectoarele municipiului Bucureşti reprezentând venituri ale bugetului 
propriu al municipiului Bucureşti realizate pe teritoriul sectoarelor municipiului Bucureşti. 
13.Contul 464 "Creanţe ale bugetului local" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrative-teritoriale ţin evidenta creanţelor bugetului 
local, potrivit dispoziţiilor legale. 

Contul 464 "Creanţe ale bugetului local" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează creanţele bugetului local reprezentând obligaţiile contribuabililor, persoane fizice 
sau juridice, iar în credit se înregistrează stingerea creanţelor bugetului local, potrivit legii. 

Soldul debitor al contului reprezintă creanţe ale bugetului local existente la un moment dat. 
Contul 464 "Creanţe ale bugetului local" se debitează prin creditul conturilor: 

4672 "Creditori ai bugetului local" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit 

dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala ca urmare a unei 
erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 
sau altor organe competente. 

730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate 

de persoane juridice, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 



- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local datorate de persoane juridice (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 
datorate de persoane juridice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele reprezentând bonificaţia acordata potrivit hotărârii consiliului local pentru plata cu 
anticipaţie a unor impozite datorate pentru întregul an (in roşu); 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului local (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate 

de persoane juridice, stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul local datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul local (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului local (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului local (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul local datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului local (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
750 "Venituri din proprietate" 

- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului local, stabilite pe baza 
documentelor legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere calculate potrivit legii; 



- cu sumele reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca 

urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului local (operaţiune în roşu). 

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 
- cu sumele reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii datorate bugetului local (pe 

structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând taxe speciale constituite, potrivit legii; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local (operaţiune în roşu). 
Contul 464 "Creanţe ale bugetului local" se creditează prin debitul conturilor: 

117 "Rezultatul reportat" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 

reprezentând creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anii precedenţi. 
4672 "Creditori ai bugetului local" 
- cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului local, cu obligaţii de plata viitoare, 

la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 
5211 "Disponibil al bugetului local" 

- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului, pe structura clasificaţiei bugetului 
local ( pentru veniturile care au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal). 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu sumele încasate provenite din dividende aferente titlurilor de participare deţinute. 
654 "Pierderi de creanţe şi debitori diverşi" 
- cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului local neîncasate, potrivit legii. 

730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 
înregistra şi 464=730 în roşu). 
732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 

înregistra şi 464=732 în roşu). 
734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 
înregistra şi 464=734 în roşu). 

735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 

înregistra şi 464=735 în roşu). 
739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 
înregistra şi 464=739 în roşu). 

750 "Venituri din proprietate" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 
înregistra şi 464=750 în roşu). 

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 

înregistra şi 464=751 în roşu). 
14.Contul 4672 "Creditori ai bugetului local" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrative-teritoriale ţin evidenta veniturilor bugetului 
local ce urmează a fi restituite contribuabililor, la cerere sau din oficiu, potrivit legii. 



Contul 4672 "Creditori ai bugetului local" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează sumele aferente bugetului local, de restituit sau de compensat la cererea 
contribuabililor, iar în debit sumele plătite acestora sau compensate cu alte creanţe ale 
bugetului local. 

Soldul creditor reprezintă sumele datorate creditorilor. 
Contul 4672 "Creditori ai bugetului local" se creditează prin debitul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu sumele de restituit contribuabililor după acoperirea obligaţiilor de plata faţă de creditorii 
bugetari. 

464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit 

dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala ca urmare a unei 
erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau altor organe competente. 
528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" 
- cu taxa de participare la licitaţie, depusa în contul deschis la unităţile de trezorerie a statului 

în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse 
executării silite. 

666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora după 
termenul legal de plata. 

Contul 4672 "Creditori ai bugetului local" se debitează prin creditul conturilor: 
411 "Clienţi" 

- cu întregirea preţului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitaţie depusa adjudecatar. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului local, cu obligaţii de plata viitoare, 

la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 
5211 "Disponibil al bugetului local" 

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, plătite în plus 
faţă de obligaţia fiscala, plătite în plus ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării 
eronate a prevederilor legale, plătite în plus stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a 

altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele plătite reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după 
termenul legal de plata. 
528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 

- cu taxa de participare restituita de către organul de executare, ofertanţilor care nu au fost 
declaraţi adjudecaţi; 

- cu cheltuielile de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor 
care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de 
adjudecare, precum şi adjudecătorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor 

prevăzute de lege; 
- cu sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanţelor bugetare. 

15.Contul 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ - teritoriale ţin evidenta împrumuturilor acordate 
pe termen scurt pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate 

integral din venituri proprii. 
Contabilitatea analitică se ţine pe beneficiari ai împrumuturilor. 

Contul 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează împrumuturile temporare acordate, potrivit legii, iar în credit, 

împrumuturile rambursate. 
Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile acordate şi nerambursate. 
Contul 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" se debitează prin creditul 

contului: 
7702 "Finanţarea de la bugetele locale" 

- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor 
instituţii şi servicii publice de interes local sau unor activităţi finanţate din venituri proprii. 



Contul 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" se creditează prin debitul 

contului: 
5211 "Disponibil al bugetului local" 
- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt, rambursate. 

16.Contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ - teritoriale ţin evidenta sumelor acordate din 

fondul de rulment, potrivit legii. 
Contabilitatea analitică se ţine pe beneficiari ai împrumuturilor. 
Contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează sumele acordate din fondul de rulment, potrivit legii, iar în credit, 
sumele restituite fondului de rulment. 

Soldul debitor al contului reprezintă sumele acordate din fondul de rulment. 
Contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" se debitează prin creditul 

contului: 
5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 
- cu sumele acordate în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite 

din decalajele între veniturile şi cheltuielile curente ale bugetului local. 
Contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" se creditează prin debitul 

contului: 
5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 
- cu sumele restituite în cursul anului, din cele acordate pentru acoperirea golurilor temporare 

de casa provenite din decalajele intre venituri şi cheltuieli. 
658 "Alte cheltuieli operaţionale" 

- la sfârşitul anului, cu sumele utilizate pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetului local 
(pentru sumele acordate în timpul anului care nu se mai restituie). 
17.Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta obligaţiunilor emise şi răscumpărate de unităţile 
administrativ-teritoriale. 

Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, iar în credit valoarea obligaţiunilor 
emise şi răscumpărate, anulate. 

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, care nu au 
fost anulate. 

Contabilitatea analitică se ţine distinct pe categorii şi feluri de obligaţiuni emise ce urmează a 
fi răscumpărate. 
Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se debitează prin creditul conturilor: 

509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" 
- cu sumele datorate pentru obligaţiuni emise şi răscumpărate. 

512 "Conturi la bănci" 
- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate din contul de disponibil. 
531 "Casa" 

- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, plătite în numerar. 
770 "Finanţarea de la buget" 

- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate din contul de finanţare bugetara. 
Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se creditează prin debitul contului: 
161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni" 

- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate. 
18.509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta vărsămintelor de efectuat pentru obligaţiuni emise şi 
răscumpărate şi alte investiţii pe termen scurt. 

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează sumele datorate pentru obligaţiuni emise iar în debit sumele 
achitate pentru acestea. 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru obligaţiuni emise. 
Contabilitatea analitică se ţine pe unităţile emitente de obligaţiuni. 

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se creditează prin 
debitul contului: 
505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" 



- cu sumele datorate pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise. 

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se debitează prin 
creditul conturilor: 
512 "Conturi la bănci" 

- cu sumele plătite din contul de disponibil pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise. 
531 "Casa" 

- cu sumele plătite în numerar pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise. 
770 "Finanţarea de la buget" 
- cu sumele plătite din contul de finanţare pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise. 

19.Contul 516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta împrumuturilor interne şi 
externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale de la instituţiile finanţatoare 

interne şi externe. 
Evidenta operaţiunilor în acest cont se conduce în lei şi în valută, după caz, la cursul de schimb 
valutar la data operaţiunii. 

Contul 516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele 

intrate în contul de disponibil în lei şi în valută reprezentând împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile administraţiei publice locale, iar în credit plăţile efectuate, potrivit 
legii. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile în lei şi valuta din împrumuturi interne şi 
externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale, existente la un moment dat. 

Plăţile se detaliază pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare. 
Contul 516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale" se debitează prin creditul conturilor: 

162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil deschis la unităţile trezoreriei statului sau la bănci, 

reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale pentru realizarea de investiţii publice sau pentru refinanţarea 
datoriei publice. 

518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil deschis la unităţile trezoreriei 
statului sau bănci în vederea realizării de investiţii publice, precum şi pentru refinanţarea 

datoriei publice locale. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 765 "Venituri din diferenţe 
de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 

Contul 516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale" se creditează prin debitul conturilor: 
162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 

- cu sumele reprezentând refinanţarea împrumuturilor interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale. 

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 
- cu sumele reprezentând refinanţarea împrumuturilor interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat. 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din 

împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul 
din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
401 "Furnizori" 



- cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziţionate, lucrări 

executate şi servicii prestate. 
404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
409 "Furnizori - debitori" 
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau 

prestări de servicii. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării acestora, nu se pot lua masuri de înregistrare 
definitiva într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite, înregistrate ca necuvenite. 
5186 "Dobânzi de plătit" 

- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 
disponibil. 

627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării creanţelor şi plata 
datoriilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 

20.Contul 517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale" 
Cu ajutorul acestui cont serviciile publice de subordonare locala ţin evidenta împrumuturilor 

interne şi externe contractate de la instituţiile finanţatoare interne şi externe şi garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale. 

Evidenta operaţiunilor în acest cont se conduce în lei şi în valută, după caz, la cursul de schimb 
valutar la data operaţiunii. 
Contul 517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele 
intrate în contul de disponibil în lei şi în valută reprezentând împrumuturi interne şi externe 

contractate de serviciile publice de subordonare locala şi garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale, iar în credit plăţile efectuate. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile în lei şi valuta din împrumuturi interne şi 

externe contractate de serviciile publice de subordonare locala de la instituţiile finanţatoare 
interne şi externe şi garantate de autorităţile administraţiei publice locale, existente la un 

moment dat. 
Plăţile se detaliază pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare. 
Contul 517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale" se debitează prin creditul conturilor: 163 "Împrumuturi interne şi 
externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale" 

- cu sumele intrate în contul de disponibil deschis la unităţile trezoreriei statului sau la bănci, 
reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale pentru realizarea de investiţii publice. 
518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. 

519 "Împrumuturi pe termen scurt" 
- cu împrumuturile pe termen scurt încasate în contul deschis la unităţile trezoreriei statului sau 

bănci comerciale în vederea realizării de investiţii publice precum şi pentru refinanţarea datoriei 
publice locale. 
581 "Viramente interne" 



- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de disponibil. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării creanţelor şi plata datoriilor 
în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută aflate în conturile de disponibil. 

Contul 517 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale" se creditează prin debitul conturilor: 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 

- cu valoarea dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor primite. 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din 
împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul 
din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. 

401 "Furnizori" 
- cu sumele plătite furnizorilor interni sau externi pentru materialele achiziţionate, lucrări 

executate şi servicii prestate. 
404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
409 "Furnizori - debitori" 
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau 

prestări de servicii. 
4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibila" 

- cu taxa pe valoarea adăugată achitata din contul de disponibil autorităţilor vamale pentru 
bunurile şi serviciile din import. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
într-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite, necuvenite unităţii. 
5186 "Dobânzi de plătit" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de 

disponibil. 
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 
- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării 
disponibilităţilor în valută. 
21.Contul 5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi 

servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii" 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenta împrumuturilor primite din bugetul local 

pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri 
proprii. 

Contul 5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii 
publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează sumele primite în contul de disponibil pentru înfiinţarea unor instituţii 

şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii, iar în debit împrumuturile 
primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate 

integral din venituri proprii, rambursate. 



Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile primite din bugetul local pentru înfiinţarea 

unor instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii, 
nerambursate. 
Contul 5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii 

publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii" se creditează prin debitul conturilor: 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul local conform legii, pentru înfiinţarea 
unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din venituri proprii. 
562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul local conform legii, pentru înfiinţarea 
unor activităţi finanţate din venituri proprii. 

Contul 5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii sau 
activităţi finanţate integral din venituri proprii" se debitează prin creditul contului: 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" 
- cu împrumuturile primite de la bugetul local conform legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi 
servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, rambursate. 

562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul local conform legii, pentru înfiinţarea 

unor activităţi finanţate din venituri proprii, rambursate. 
22.Contul 5196 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta împrumuturilor interne şi 
externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale pe termen scurt. 

Contul 5196 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele primite în contul de 
disponibil reprezentând împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale pe termen scurt iar în debit împrumuturile interne şi externe primite de bugetul 
local, rambursate. 

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile interne şi externe primite de bugetul local, 
nerambursate. 
Contul 5196 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale" se creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile în lei şi valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi 
interne sau externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile acordate în lei şi valuta furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi 
interne sau externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 

401 "Furnizori" 
- cu sumele achitate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de 
servicii din împrumuturi interne sau externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele achitate furnizorilor pentru active fixe achiziţionate, din împrumuturi interne şi 
externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii 
prestate din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale. 
516 "Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale" 
- cu tragerile din împrumuturi intrate în contul deschis la unităţile trezoreriei statului sau bănci 
în vederea realizării de investiţii publice, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale. 

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 
- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută; 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 



Contul 5196 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice 

locale" se debitează prin creditul conturilor: 
5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale. 
7702 "Finanţarea de la bugetele locale" 
- cu împrumuturile interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 

rambursate. 
23.Contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii"; 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta sumelor primite din fondul 
de rulment, conform legii. 

Contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" este un cont de pasiv. În 
creditul contului se înregistrează sumele primite din fondul de rulment, conform legii, iar în 
debit sumele primite din fondul de rulment, restituie. 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite din fondul de rulment conform legii, 
nerestituite. 

Contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" se creditează prin debitul 
contului: 
5211 "Disponibil al bugetului local" 

- cu sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 
provenite din decalajele intre venituri şi cheltuieli. 

719 "Alte venituri operaţionale" 
- cu sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 
provenite din decalaje intre venituri şi cheltuieli care nu se mai restituie (pentru acoperirea 

definitiva a golurilor de casa). 
Contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" se debitează prin creditul 

contului: 
5211 "Disponibil al bugetului local" 
- cu sumele restituite pentru reîntregirea fondului de rulment la nivelul sumelor acordate din 

acesta în cursul anului. 
24.Contul 5198 "Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 

statului" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta împrumuturilor primite 
din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului. 

Contul 5198 "Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 
statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează împrumuturi primite din 

disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, iar în debit împrumuturile primite 
din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, rambursate. 
Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent 

general al trezoreriei statului, nerambursate. 
Contul 5198 "Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 

statului" se creditează prin debitul contului: 
5211 "Disponibil al bugetului local" 
- cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri şi cheltuieli. 
Contul 5198 "Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului" se 

debitează prin creditul contului: 
5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 
7702 "Finanţarea de la bugetele locale" 
- cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

rambursate. 
25.Contul 521 "Disponibil al bugetului local" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta disponibilităţilor bugetului 
local, provenite din venituri încasate şi alte surse potrivit legii, aflate în conturile deschise la 
unităţile trezoreriei statului. 



Contul 521 "Disponibil al bugetului local" este un cont bifuncţional. În debitul contului se 

înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului localsă alte surse pe structura 
clasificaţiei bugetare, conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din 
bugetul local. 

(la data 22-mai-2006 alin. (1), punctul 25. din capitolul XI modificat de subpunctul VII.., punctul 1. din anexa 1 
din Ordinul 556/2006 ) 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului local aflate la trezoreria statului. 

În timpul anului contul 521 "Disponibil al bugetului local" poate prezenta şi sold creditor ca 
urmare a înregistrării unor goluri temporare de casa apărute pe parcursul execuţiei bugetare. 
Contul se desfăşoară în următoarele conturi sintetice de gradul II: 

5211 "Disponibil al bugetului local" - funcţionează în cursul anului; 
5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" - funcţionează la sfârşitul anului. 

Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" se debitează prin creditul conturilor: 
464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor, pe structura clasificaţiei bugetului local 

(pentru veniturile care au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal). 
4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" 

- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt, rambursate. 
469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" 
- cu valoarea dobânzilor încasate aferente împrumuturilor acordate. 

5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" 
- cu sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 

provenite din decalajele intre venituri şi cheltuieli. 
5198 "Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului" 
- cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri şi cheltuieli. 
531 "Casa" 

- cu sumele depuse la unităţile trezoreriei statului reprezentând veniturile bugetului local 
încasate în numerar. 
7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând cote defalcate din 
impozitul pe venit, potrivit legii. 

733 "Impozit pe salarii" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozitul pe salarii - 

restante din anii anteriori, potrivit legii. 
734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe pe 

proprietate, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul 
fiscal. 

735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe pe 
bunuri şi servicii, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de 

organul fiscal. 
739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând alte impozite şi taxe 
fiscale, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 
750 "Venituri din proprietate" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din 
proprietate, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul 

fiscal. 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din vânzări 

de bunuri şi servicii, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de 
organul fiscal. 

764 "Venituri din investiţii financiare cedate" 
- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participaţie pe termen mediu 
şi lung vândute şi preţul de cesiune. 

772 "Venituri din subvenţii" 
- cu sumele provenite din subvenţii primite, potrivit legii. 
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Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" se creditează prin debitul conturilor: 

[textul din alin. (1), punctul 25. din capitolul XI a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (11), 
punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 
[textul din alin. (1), punctul 25. din capitolul XI a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (11), 

punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 
[textul din alin. (1), punctul 25. din capitolul XI a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (11), 

punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 
4672 "Creditori ai bugetului local" 
- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, plătite în plus 

faţă de obligaţia fiscala, plătite în plus ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării 
eronate a prevederilor legale, plătite în plus stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a 

altor organe competente potrivit legii; 
cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau 
rambursate după termenul legal de plata. 
5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii" 

- cu sumele restituite pentru reîntregirea fondului de rulment la nivelul sumelor acordate din 
acesta în cursul anului. 

5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- la sfârşitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuţiei curente a bugetului 
local. 

6xx "Cheltuieli ... " 
- la data întocmirii situaţiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de instituţiile publice 

finanţate din bugetul local; 
26.Contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta rezultatului execuţiei 

bugetului local determinat la finele anului potrivit legii. 
Contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional. Soldul 

debitor reprezintă excedentul curent al bugetului local iar soldul creditor reprezintă deficitul 
curent al bugetului local. 
Contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 

5211 "Disponibil al bugetului local" 
- la sfârşitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuţiei bugetare curente 

a bugetului local (excedent). 
5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 
- cu sumele utilizate la sfârşitul anului din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru 

acoperirea definitiva a deficitului curent bugetar. 
Contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 

162 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" 

- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 

- cu dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite. 
518 "Dobânzi" 
- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 

5196 "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" 
- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 

5198 "Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului" 
- cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante. 

5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 
- la sfârşitul anului, cu excedentul curent al bugetului local care se constituie în fond de rulment. 
627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" 

- cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite 
48109 «Alte decontări» 

- la instituţiile publice finanţate din bugetul local, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul 
plăţilor nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-teritorială, în 
vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent. 
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După "Contul 5212 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin creditul 

conturilor" se elimină textul: 
5211 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
- la sfârşitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuţiei bugetare curente 

a bugetului local (excedent) 
şi se înlocuieşte cu următorul text: 

52101 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
- la unitatea administrativ-teritorială, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul conturilor de 
venituri încasate la bugetul local în anul curent. 

După "Contul 5212 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se creditează prin debitul 
conturilor" se introduce textul: 

48109 «Alte decontări» 
- la unităţile administrativ-teritoriale, la sfârşitul exerciţiului financiar cu soldul plăţilor nete de 

casă preluate de la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, în vederea stabilirii 
rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent; 
770 «Finanţarea de la buget» 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi la unităţile administrativ-teritoriale 
pentru activitatea proprie, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă din 

anul curent. 
(la data 01-ian-2014 alin. (1), punctul 26. din capitolul XI completat de alin. (11), punctul 2. din anexa 1 

din Ordinul 2021/2013 ) 
27.Contul 522 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta disponibilului din fondul 
de rulment al bugetului local. 
Contul 522 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează sumele reprezentând excedentul curent al bugetului local pentru 
constituirea fondului de rulment, potrivit legii, iar în credit, sumele utilizate din fondul de 

rulment. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile băneşti din fondul de rulment al bugetului 
local constituit potrivit legii. 

Contul se desfăşoară în următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" 

5222 "Depozite din fondul de rulment" 
Contul 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" se debitează prin 

creditul conturilor: 
5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- la sfârşitul anului, cu excedentul curent al bugetului local care se constituie în fond de rulment. 

4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" 
- cu sumele restituite în cursul anului, din cele acordate pentru acoperirea golurilor temporare 

de casa provenite din decalajele intre venituri şi cheltuieli. 
5187 "Dobânzi de încasat" 
- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului, la 

disponibilul din cont. 
Contul 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" se creditează prin 

debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu sumele avansate din disponibilităţile fondului de rulment furnizorilor şi antreprenorilor 

pentru realizarea de investiţii. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele achitate furnizorilor pentru active fixe. 
4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" 
- cu sumele acordate în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite 

din decalajele între veniturile şi cheltuielile curente ale bugetului local. 
5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- cu sumele utilizate la sfârşitul anului din fondul de rulment constituit în anii precedenţi pentru 
acoperirea definitiva a deficitului bugetar curent. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele transferate din disponibilităţile fondului de rulment pentru constituirea de depozite 
în condiţiile legii. 
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28.Contul 5222 "Depozite constituie din fondul de rulment al bugetului local" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta depozitelor constituite la 
trezoreria statului din fondul de rulment al bugetului local. 
Contul 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local" este un cont de activ. 

În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozite constituite, potrivit legii, iar 
în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului. 

Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din disponibilul fondului de rulment 
la un moment dat. 
Contul 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment" se debitează prin creditul conturilor: 

5187 "Dobânzi de încasat" 
- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului 

pentru depozitele constituite. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele transferate din disponibilităţile fondului de rulment pentru constituirea de depozite 
în condiţiile legii. 
Contul 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment" se creditează prin debitul contului: 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele transferate în disponibilul curent din fondul de rulment al bugetului local. 

29.Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale" 
Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ţin 

evidenta disponibilului din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale. 

Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând 
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor 

legale, iar în credit, plăţile efectuate din contul de disponibil reprezentând cote defalcate din 
impozitul pe venit alocate bugetelor locale, potrivit legii. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile din cote defalcate aflate în contul deschis 
la trezoreria statului. 
Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale" se debitează prin creditul conturilor: 
440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" cu sumele 

încasate în contul de disponibil deschis pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, potrivit legii. 

Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale" se creditează prin debitul contului: 

440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" 
- cu sumele virate din contul de disponibil deschis pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii. 
30.Contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" 

Cu ajutorul acestui cont sectoarele municipiului Bucureşti ţin evidenta sumelor încasate, potrivit 
legii, reprezentând veniturile bugetului local al capitalei. 
Contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" este un cont de activ. În 

debitul contului se înregistrează sumele încasate pe teritoriul sectoarelor municipiului Bucureşti 
reprezentând veniturile bugetului propriu al municipiului Bucureşti, iar în credit, sumele virate 

de sectoarele municipiului Bucureşti în contul bugetului propriu al municipiului Bucureşti 
Soldul debitor al contului reprezintă veniturile încasate de sectoarele municipiului Bucureşti şi 

nevirate bugetului propriu al municipiului Bucureşti. 
Contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" se debitează prin creditul 
contului: 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" 

- cu sumele încasate de sectoarele municipiului Bucureşti reprezentând venituri ale bugetului 
propriu al municipiului Bucureşti. 

Contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" se creditează prin debitul 
contului: 
441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" 



- cu sumele virate de sectoarele municipiului Bucureşti reprezentând venituri ale bugetului 

propriu al municipiului Bucureşti realizate pe teritoriul sectoarelor municipiului Bucureşti. 
31.Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta sumelor încasate în cursul 

procedurii de executare silita. 
Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" este un cont 

de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate din valorificarea bunurilor supuse 
executării silite, iar în credit, sumele virate pe destinaţiile prevăzute de lege. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile existente la un moment dat. 

Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" se debitează 
prin creditul conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu sumele încasate în contul deschis la unităţile de trezorerie a statului reprezentând sumele 

obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite. 
4672 "Creditori ai bugetului local" 
- cu taxa de participare la licitaţie, depusa în contul deschis la unităţile de trezorerie a statului 

în cuantumul prevăzut de lege de ofertanţi, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor supuse 
executării silite. 

Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita" se creditează 
prin debitul conturilor: 
4423 "Taxa pe valoare adăugata de plata" 

- cu taxa pe valoarea adăugată încasată, virata la bugetul statului. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate pe destinaţiile prevăzute de lege. 
4672 "Creditori ai bugetului local" 
- cu taxa de participare restituita de către organul de executare, ofertanţilor care nu au fost 

declaraţi adjudecaţi; 
- cu cheltuielile de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitaţie a ofertanţilor 

care nu s-au prezentat la licitaţie, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de 
adjudecare, precum şi adjudecătorului care nu a plătit preţul în vederea efectuării cheltuielilor 
prevăzute de lege; 

- cu sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanţelor bugetare. 
32.Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta sumelor încasate pentru 
unele bugete precum şi a creanţelor bugetare încasate prin intermediul cardurilor. 
Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil reprezentând sumele încasate 
pentru unele bugete precum şi creanţele bugetare încasate prin intermediul cardurilor, iar în 

credit se înregistrează sumele virate bugetelor. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri la un moment dat. 
Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 

5291 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"; 
5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local"; 

5299 "Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor". 
Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se debitează prin creditul 
conturilor: 

411 "Clienţi" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri din vânzarea spatiilor comerciale cu plata în rate, 

cuvenite bugetului de stat şi bugetului local; 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele încasate reprezentând creanţe bugetare încasate prin intermediul cardurilor; 
- cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat. 
461 "Debitori" 

- cu sumele încasate reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala 
maxima autorizata de peste 12 tone, cuvenita bugetului local. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele încasate în numerar, reprezentând venituri datorate bugetului de stat sau bugetului 
local, depuse în cont de disponibil. 



Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se creditează prin debitul 

contului: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate. 

33.Contul 553 "Disponibil din taxe speciale" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta disponibilului din taxe 

speciale aprobate de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
Contul 553 "Disponibil din taxe speciale" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează taxele speciale încasate, iar în credit, sumele utilizate pentru acoperirea 

cheltuielilor pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor 
de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent la un moment dat. 
Contul 553 "Disponibil din taxe speciale" se debitează prin creditul conturilor: 

461 "Debitori" 
- cu sumele încasate reprezentând taxe speciale constituite. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele depuse în contul de disponibil la trezoreria statului a taxelor speciale încasate în 
numerar. 

Contul 553 "Disponibil din taxe speciale" se creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii. 

401 "Furnizori" 
- cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele achitate furnizorilor de active fixe. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu sumele achitate în avans furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate şi servicii 
prestate. 

34.Contul 554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes 
local" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcţionează 

servicii publice fără personalitate juridica, care desfăşoară activităţi economice, precum şi 
serviciile publice de interes local cu personalitate juridica, care desfăşoară activităţi economice, 

ţin evidenţa disponibilului din sume reprezentând amortizarea activelor fixe aferentă uzurii fizice 
şi morale recuperată prin tarif sau preţ, potrivit legii. 
Contul 554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes 

local" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând 
amortizarea calculată şi recuperată prin tarif sau preţ, potrivit legii, iar în credit, sumele utilizate 

pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile existente la un moment dat. 
Contul 554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes 

local" se debitează prin creditul contului: 
581 "Viramente interne" 

- sumele încasate de serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi economice şi 
recuperează prin tarif sau preţ uzura fizică şi morală a activelor fixe. 
Contul 554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes 

local" se creditează prin debitul conturilor: 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- avansuri acordate furnizorilor pentru active fixe corporale, potrivit legii. 
401 "Furnizori" 

- cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate. 
404 "Furnizori de active fixe corporale" 
- cu sumele achitate furnizorilor de active fixe corporale pentru realizarea de investiţii ale 

serviciilor publice de interes local. 
35.Contul 555 "Disponibil al fondului de risc" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta disponibilităţilor pentru 
acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei 



publice locale a împrumuturilor contractate de agenţii economici şi serviciile publice de 

subordonare locala. 
Contul 555 "Disponibil al fondului de risc" este un cont de activ. În debitul contului se 
înregistrează sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor 

garantate, dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate, potrivit legii, dobânzile acordate de 
unităţile trezoreriei statului la disponibilităţile din cont, precum şi sumele primite din bugetul 

local în completare, iar în credit, sumele plătite instituţiilor finanţatoare, în situaţia în care 
agenţii economici sau serviciile publice nu achită la termen ratele scadente, precum şi sumele 
regularizate cu bugetul local la sfârşitul anului în limita sumelor primite. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile existente la un moment dat. 
Contul 555 "Disponibil al fondului de risc" se debitează prin creditul conturilor: 

461 "Debitori" 
- cu comisioanele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii; 

- cu sumele încasate reprezentând dobânzile şi penalităţile de întârziere; 
- cu sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de autorităţile administraţiei 
publice locale în contul beneficiarilor împrumuturilor garantate. 

135 "Fondul de risc" 
- cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de 

risc. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" 
- la sfârşitul perioadei, cu diferenţe de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 

disponibilităţilor în valută. 
Contul 555 "Disponibil al fondului de risc" se creditează prin debitul conturilor: 

135 "Fondul de risc" 
- cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite şi diminuarea 
fondului de risc constituit. 

461 "Debitori" 
- cu sumele achitate instituţiilor finanţatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi 

garantate de unităţile administrativ-teritoriale. 
462 "Creditori" 
- cu sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sume încasate în 

plus. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" 

- cu diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea disponibilităţilor în valută. 
36.Contul 556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta sumelor aferente 

depozitelor speciale constituite pentru construirea de locuinţe. 
Contul 556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" este un 

cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate din avansuri, rate sau plaţi 
integrale pentru construirea de locuinţe, iar în credit, sumele utilizate pentru construirea de 
locuinţe, potrivit legii. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile existente la un moment dat. 
Contul 556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" se 

debitează prin creditul conturilor: 
136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe" 
- cu subvenţiile în sume fixe acordate din bugetul de stat pentru construcţii de locuinţe. 

461 "Debitori" 
- cu ratele încasate la împrumuturile pentru care autorităţile administraţiei publice locale sau 

agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile au încheiat contracte potrivit 
prevederilor legale; 

- cu dobânzile plătite de împrumutaţi, diminuate cu comisioanele reţinute de agenţii economici 
în a căror evidenta se afla investiţiile, în condiţiile legii; 
- cu contribuţia adusa de beneficiarii de locuinţe ca avans, în cazul persoanelor care nu au 

participat iniţial cu avansuri din surse proprii sau împrumutate, precum şi plaţi parţiale sau 
integrale făcute de beneficiarii de locuinţe care dorescsă reducă împrumutul orisă nu 

contracteze împrumut pentru locuinţe; 



- cu sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a spatiilor cu alta destinaţie decât cea de 

locuinţa, situate în blocurile de locuinţe finalizate şi date în folosinţa sau aflate în diverse stadii 
de execuţie; 
- cu sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a apartamentelor pentru care nu au fost 

încheiate precontracte ori contracte de vânzare-cumpărare cu populaţia, nu au fost repartizate 
prin comunicări oficiale populaţiei sau nu au fost încheiate protocoale de trecere ca locuinţe de 

serviciu potrivit legii. 
Contul 556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" se 
creditează prin debitul conturilor: 

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansuri acordate constructorilor potrivit legii, în vederea finalizării şi darii în folosinţa a 

locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie sau pentru construcţia de noi locuinţe; 
- cu sumele împrumutate beneficiarilor de locuinţe, în condiţiile legii. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele achitate constructorilor pentru lucrările executate la obiective de investiţii pentru 
construirea de noi locuinţe. 

Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" 
Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" cuprinde contul: 595 

"Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate". 
37.Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta ajustărilor pentru 

pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii. 
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de obligaţiuni emise şi răscumpărate, supuse ajustării. 

Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" este 
un cont de pasiv, rectificativ al valorii obligaţiunilor emise şi răscumpărate. În creditul contului 
se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a 

obligaţiunilor emise şi răscumpărate, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea 
ajustărilor. 

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor emise şi răscumpărate constituite. 
Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" se 

creditează prin debitul contului: 
686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de 

valoare" 
- cu sumele reprezentând constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare 
a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii. 

Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" se 
debitează prin creditul contului: 

786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare" 
- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a 
obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii. 

38.Contul 730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta veniturilor realizate de 

bugetul local din contribuţii de impozit pe profit de la persoane juridice, potrivit legii. 
Contul 730 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul 

perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Unităţile administrativ-teritoriale utilizează contul sintetic de gradul II 
7301 "Impozit pe profit" 

Contul 7301 "Impozit pe profit" se creditează prin debitul conturilor: 
464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate 

de persoane juridice, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul local datorate de persoane juridice (pe structura clasificaţiei bugetare); 



- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 

datorate de persoane juridice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele reprezentând bonificaţia acordata potrivit hotărârii consiliului local pentru plata cu 
anticipaţie a unor impozite datorate pentru întregul an (in roşu); 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului local (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate 
de persoane juridice stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 730 "Impozit pe profit" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 

rezultatului patrimonial. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 
înregistra şi 464=730 în roşu). 

39.Contul 731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale evidenta sumelor încasate din 

impozitul pe venit, potrivit legii. 
Contul 731 "Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează cotele defalcate, încasate din impozitul pe venit, 

potrivit legii, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Unităţile administrativ - teritoriale utilizează contul sintetic de gradul II 7312 "Cote şi sume 
defalcate din impozitul pe venit". 

Contul 7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" se creditează prin debitul contului: 
5211 "Disponibil al bugetului local" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând cote defalcate din 
impozitul pe venit, potrivit legii. 
Contul 7312 "Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 

rezultatului patrimonial. 
40.Contul 732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ - teritoriale ţin evidenta veniturilor realizate de 

bugetul local din contribuţii de alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital, potrivit legii. 
Contul 732 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" este un cont de pasiv. În 

creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile 
incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Unităţile administrativ-teritoriale utilizează contul sintetic de gradul II 7321 "Alte impozite pe 
venit, profit şi câştiguri din capital" 

Contul 7321 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" se creditează prin debitul 
conturilor: 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul local datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 7321 "Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital" se debitează prin creditul 
contului: 



12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 
rezultatului patrimonial. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 

înregistra şi 464=732 în roşu). 
41.Contul 733 "Impozit pe salarii" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale evidenta veniturilor realizate de 

bugetul local din cote defalcate din impozitul pe salarii - restante din anii anteriori 
Contul 733 "Impozit pe salarii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează cotele 

defalcate, încasate din impozitul pe venit, restante din anii anteriori, potrivit legii, iar în debit, 
la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 733 "Impozit pe salarii" se creditează prin debitul contului: 
5211 "Disponibil al bugetului local" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozitul pe salarii - 
restante din anii anteriori, potrivit legii. 

Contul 733 "Impozit pe salarii" se debitează prin creditul contului: 
12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 

rezultatului patrimonial. 
42.Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" 

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta veniturilor realizate de 
bugetul local din contribuţii privind impozite şi taxe pe proprietate, potrivit legii. 
Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 
contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul local (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

5211 "Disponibil al bugetului local" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe pe 

proprietate, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul 
fiscal. 
Contul 734 "Impozite şi taxe pe proprietate" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 

rezultatului patrimonial. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 
înregistra şi 464=734 în roşu). 

43.Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta veniturilor realizate de 

bugetul local din contribuţii privind impozite şi taxe pe bunuri şi servicii, potrivit legii, şi a 
veniturilor din sume defalcate din TVA. 



Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 
contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
7352 "Sume defalcate din TVA" 

7353 "Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii" 
7355 "Taxe pe servicii specifice" 
7356 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 

activităţi" 
Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor: 

464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii la bugetul local datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 
datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului local (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 

stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
5211 "Disponibil al bugetului local" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe pe 
bunuri şi servicii, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de 
organul fiscal; 

Contul 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii" se debitează prin creditul contului: 
12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 
rezultatului patrimonial. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 

înregistra şi 464=735 în roşu). 
44.Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta veniturilor realizate de 

bugetul local din contribuţii privind alte taxe, potrivit legii. 
Contul 739 "Alte impozit şi taxe fiscale" este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 
contul de rezultat patrimonial. 
La sfârâitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" se creditează prin debitul conturilor: 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii la bugetul local datorate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii la bugetul local 

datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii la bugetul local datorate, 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

5211 "Disponibil al bugetului local" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând alte impozite şi taxe 

fiscale, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 
Contul 739 "Alte impozite şi taxe fiscale" se debitează prin creditul contului: 
12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 



- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 

rezultatului patrimonial. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 
înregistra şi 464=739 în roşu). 

45.Contul 750 "Venituri din proprietate" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta veniturilor din proprietate 
realizate de bugetul local, potrivit legii. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 

patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 
464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului local, stabilite pe baza 

documentelor legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere calculate potrivit legii; 

- cu sumele reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca 
urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local (operaţiune în roşu). 
5211 "Disponibil al bugetului local" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din 
proprietate, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul 
fiscal. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul contului: 
12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 
rezultatului patrimonial. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 

înregistra şi 464=750 în roşu). 
46.Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenta veniturilor din vânzări de 

bunuri şi servicii, potrivit legii. 
Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului 

se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul veniturile incorporate în contul de 
rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
7511 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" 

7512 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise" 
7513 "Amenzi, penalizări şi confiscări" 
7514 "Diverse venituri" 

7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)" 
Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor: 

464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele reprezentând venituri din vânzarea de bunuri şi servicii datorate bugetului local, 

(pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând taxe speciale constituite, potrivit legii; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului local (operaţiune în roşu). 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii. 
5211 "Disponibil al bugetului local" 



cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din vânzări de 

bunuri şi servicii, pentru veniturile care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de 
organul fiscal. 
Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se debitează prin creditul contului: 

12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea 

rezultatului patrimonial. 
464 "Creanţe ale bugetului local" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului local, daca veniturile provin din anul curent (operaţiunea se poate 
înregistra şi 464=751 în roşu). 

(2)Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 

  Înregistrarea creanţelor bugetului local     

  Înregistrarea creanţelor bugetului local pentru veniturile stabilite prin declaraţie 

fiscala sau decizie emisă de organul fiscal 

464 % 

730,732,734, 735,739,750, 
751 

  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului local cu dobânzile şi penalităţile de 

întârziere, potrivit legii 

464 % 

730,732,734, 735,739,750, 

751 

  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului local pe baza actelor de control sau a 
altor modalităţi legale 

464 % 
730,732,734, 735,739,750, 

751 

  Stingerea creanţelor bugetului local     

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local 

prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi şi depunerea în cont de trezorerie 

531 

521 

464 

531 

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local 
prin intermediul trezoreriilor 

521 464 

  Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului local (analitic distinct) 

- în roşu - 

464 % 

730,732,734, 735,739,750, 
751 

  Sume de compensat sau de restituit contribuabilului 464 4672 

  Compensarea cu obligaţii de plată viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care 
exced creanţele bugetului local 

4672 464 

  Sume de compensat cu obligaţii datorate altor bugete 464 4672 

  Virarea către alte bugete 4672 521 

  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publica a unităţilor administrativ-

teritoriale, urmare procedurii de executare silita 

212 103 

  Concomitent: stingerea creanţei bugetare - pentru creanţele care provin din anul 
curent( în roşu) 

- pentru creanţele care provin din anul curent 

464 
117 

% 
730,732,734, 735,739,750, 

751 

464 

  Scutirea sau anularea creanţelor bugetului local din anul curent sau 

Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului local din anii precedenţi 

% 

730,732,734, 735,739,750, 

751 
117 

464 

  

464 

  Înregistrarea pe cheltuieli a pierderilor din creanţele bugetului local neîncasate, 

potrivit legii. 

654 464 

  Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de 

participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune 

% 

5211 

664 

260 

  Înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de 

participaţie pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune 

5211 % 

260 

764 

  Înregistrarea creanţei reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu 

şi lung, dobândite ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare 

464 750 

  Înregistrarea titlurilor de participate pe termen mediu şi lung achiziţionate de 
bugetul local 

260 
269 

269 
7702 

  Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 "Disponibil din dividende 

încasate de la societăţi comerciale" şi virarea în contul bugetului local 

550 

581 
5211 

464 

550 
581 

  Restituiri de sume     

  Înregistrarea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor de restituit plătite în 
plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare a unei erori de calcul, a aplicării eronate a 

prevederilor legale, sau a celor stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau 

altor organe competente potrivit legii. 

464 4672 

  Restituirea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor plătite în plus faţă de 

obligaţia fiscala, ca urmare a unei erori de calcul, a aplicării eronate a prevederilor 

legale, sau a celor stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe 
competente potrivit legii. 

4672 5211 



  Înregistrarea obligaţiei de acordare, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite 
contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plata. Acordarea, la 

cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite pentru sumele restituite după termenul 

legal de plata. 

666 
4672 

4672 
5212 

  Ajustări pentru deprecierea creanţelor     

  Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetului local 681 496 

  Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor 
bugetului local 

496 781 

  Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local 

la finele perioadei 

    

  Închiderea conturilor de venituri 7xx 12102 

  Preluarea cheltuielilor, după natură, efectuate pentru activitatea proprie a unităţii 

administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local 

6xx 5211 

  Preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii 

administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local 

(cheltuieli < finanţarea) 

12101 5211 

  Preluarea deficitului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii 

administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local 

(cheltuieli > finanţarea) (in roşu) 

12101 5211 

  Închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local 12102 6xx 

  La sfârşitul anului,reflectarea rezultatului execuţiei bugetare din anul curent: - 

excedent - deficit 

5212 

5211 

5211 

5212 

  Rambursarea eventualelor împrumuturi restante plata dobânzilor, comisioanelor, 

spezelor şi a altor costuri aferente acestora 

% 

162,165 5196 

5212 

  Constituirea şi utilizarea fondului de rulment     

  Constituirea fondului de rulment din excedentul anual al bugetului local, rezultat la 

închiderea exerciţiului, potrivit legii 

5211 

12102 

5212 

131 

  Sumele acordate din fondul de rulment în timpul anului pentru acoperirea golurilor 

temporare de casa provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile curente ale 

bugetului local 

4687 5221 

  Sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea temporara a golurilor de 

casa provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile curente ale bugetului local 

5211 5197 

  Sumele restituite fondului de rulment în situaţia în care bugetul local nu mai 
înregistrează goluri temporare de casa 

5197 5211 

  Sumele încasate în disponibilul din fondul de rulment din cele acordate pentru 

acoperirea golurilor temporare de casa 

5221 4687 

  Sumele de încasat reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru 

disponibilul curent al fondului de rulment 

5187 766 

  Sumele încasate reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru 
disponibilul curent al fondului de rulment 

5221 5187 

  Sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii, din 

disponibilul curent al fondului de rulment 

581 

5222 

5221 

581 

  Sume de încasat reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru 

depozitele constituite din fondul de rulment 

5187 766 

  Sumele încasate reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru 
depozitele constituite din fondul de rulment 

5222 5187 

  Sumele avansate din disponibilităţile fondului de rulment furnizorilor şi 

antreprenorilor pentru realizarea de investiţii 

232 5221 

  Valoarea bunurilor livrate sau a lucrărilor de investiţii executate după caz % 

212,213,214, 231 

404 

  Sumele achitate furnizorilor pentru active fixe livrate sau lucrări de investiţii 
executate 

404 5221 

  La finalizarea investiţiei în situaţia în care bunurile aparţin domeniului privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale 

212 231 

  La finalizarea investiţiei în situaţia în care bunurile aparţin domeniului public al 

unităţilor administrativ-teritoriale 

212 

682 

103 

231 

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 131 6xx 

  Constituirea şi utilizarea fondului pentru construcţii de locuinţe     

  Suma de plătit de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau 

repartiţii reprezentând preţul iniţial al locuinţei 

461 136 

  Suma plătită de persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau 

repartiţii ca avans din surse proprii sau împrumutate, respectiv plata integrala din 

surse proprii al preţului iniţial al locuinţei 

556 

sau 

556 

461 

136 

  0 dată cu recepţia definitiva a locuinţelor în baza contractelor de împrumut sau de 

vânzare, după caz, suma care se mai datorează de către persoanele fizice 

deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţie determinata ca diferenţa între 
costul definitiv al apartamentului şi sumele achitate de beneficiari până în acest 

moment (după deducerea sumelor aprobate pentru a fi acordate ca subvenţii 

persoanelor îndreptăţite potrivit legii) 

461 136 

  Sumele încasate de la persoanele beneficiare de locuinţe, în baza contractului de 

vânzare 

556 461 

  Sumele încasate de la persoanele beneficiare de locuinţe, în baza contractelor de 
împrumut, reprezentând rate scadente la împrumutul acordat şi dobânzile aferente 

556 461 



  Sumele încasate de la agenţi economici în a căror evidenta se afla investiţiile 
respective şi în a căror răspundere s-au preluat evidenta, urmărirea şi încasarea 

ratelor la împrumuturile acordate şi a dobânzilor la împrumuturile respective (mai 

puţin comisionul reţinut din dobânzile plătite de împrumutaţi) 

556 461 

  Avansuri acordate din contul de depozite speciale constituite pentru construcţii de 

locuinţe pentru realizarea de construcţii de locuinţe, potrivit legii 

232 556 

  Lucrări executate la obiectivele de investiţii 231 404 

  Sumele achitate constructorilor pentru lucrările executate la obiective de investiţii 

pentru construirea de noi locuinţe 

404 556 

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 136 6xx 

  Constituirea şi utilizarea taxelor speciale     

  Taxe speciale datorate de beneficiarii de servicii publice 461 137 

  Sumele încasate reprezentând taxe speciale constituite 553 461 

  Sumele încasate în numerar reprezentând taxe speciale 531 461 

  Depunerea în contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale încasate în 

numerar 

581 

553 

531 

581 

  Avansuri acordate furnizorilor, potrivit legii % 

232 

409 

553 

  Sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate şi servicii 

prestate 

% 

401 

404 

553 

  La finele lunii, drepturile personalului suportate din taxe speciale instituite, 

conform legii 

641 421 

  Sumele reprezentând contribuţia datorata bugetului asigurărilor sociale de stat, 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fondului de risc şi accidente 

de munca suportate din taxe speciale instituite, conform legii 

645 431 

  Sumele reprezentând contribuţia datorata bugetului asigurărilor pentru şomaj 

suportata din taxe speciale instituite, conform legii 

645 437 

  Valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate 628 401 

  Valoarea materialelor consumate care au fost achiziţionate din taxe speciale 601-609 301-309 

  Valoarea activelor fixe şi a obiectivelor de investiţii în curs de execuţie 231 404 

  Plata furnizorilor de active fixe 404 553 

  La finalizarea investiţiei, recepţia activului fix, în situaţia în care bunurile aparţin 

domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

212 231 

  Înregistrarea amortizării lunare a activelor fixe procurate din taxe speciale 681 281 

  La sfârşitul perioadei,cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru 

închiderea conturilor de cheltuieli 

137 6xx 

  Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale pe termen lung 
    

  Tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil 516 162(165) 

  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract - din 
contul de disponibil 

232(234,409) 516(517) 

  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract - din 

contul de împrumut 

232(234,409) 162(163,165) 

  Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, executarea lucrărilor şi 

prestarea serviciilor 

401(404) % 

232 

234 
409 

  Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi 

evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 

401(404) 
665 

516(517) 

  Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi 

evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 

401(404) 
665 

162(163,165) 

  Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi 

evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

401(404) % 

516(517) 
765 

  Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi 

evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

401(404) % 

162(163,165) 765 

  La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din 

ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

665 162(163,165) 

  La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din 
ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

162(163,165) 765 

  La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea 

diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

665 516 

  La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea 

diferenţelor de curs valutar favorabile 

516 765 

  Rambursarea la scadenta a împrumuturilor pe termen lung 162(163,165) 7702 

  Evidenţierea dobânzilor datorate 666 168 

  Plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor pe termen lung % 

168 

7702 



627 

  Împrumuturi interne şi externe contractate autorităţile administraţiei publice 

locale pe termen scurt 

    

  Tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil 516 5196 

  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract - din 

contul de disponibil 

232(234,409) 516 

  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract - din 
contul de împrumut 

232(234,409) 5196 

  Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, executarea lucrărilor şi 

prestarea serviciilor 

401(404) % 

232 
234 

409 

  Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi 
evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 
401(404) 

665 

516 

  Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi 
evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 
401(404) 

665 

5196 

  Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi 
evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

401(404) % 
516 

765 

  Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi 
evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

401(404) % 
5196 

765 

  La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din 
ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

665 5196 

  La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din 
ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile 

5196 765 

  La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea 

diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

665 516 

  La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea 

diferenţelor de curs valutar favorabile 

516 765 

  Rambursarea la scadenta a împrumuturilor pe termen scurt 5196 7702 

  Evidenţierea dobânzilor datorate 666 5181 

  Plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor pe termen scurt % 

5181 
627 

7702 

  Împrumuturi primite din bugetele locale pentru înfiinţarea unor instituţii şi 

servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 

    

  Împrumuturi pe termen scurt primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii 

publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 

560(562) 5195 

  Rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite pentru înfiinţarea unor 
instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri 

proprii 

5195 560(562) 

  Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de 

casa 
    

  Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 

provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli 

5211 5197 

  Sume restituite fondului de rulment în situaţia în care bugetul local nu înregistrează 

goluri temporare de casa 

5197 5211 

  Sume primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei 

statului 
    

  Sume primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului 

pentru acoperirea golurilor temporare de casa, după utilizarea fondului de rulment 

5211 5198 

  Sume restituite contului curent general al trezoreriei statului în situaţia în care 

bugetul local nu înregistrează goluri temporare de casă 

5198 5211 

  Împrumuturi acordate din bugetele locale pentru înfiinţarea unor instituţii şi 

servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
    

  Împrumuturi pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor 

instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri 
proprii 

4682 7702 

  împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor 

instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri 
proprii, rambursate 

5211 4682 

  Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare 

de casa 

    

  Sume acordate în timpul anului din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor 

temporare de casa provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli 

4687 5221 

  Sume încasate în timpul anului reprezentând restituiri de sume acordate din fondul 

de rulment 

5221 4687 

  Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale     

  Sume alocate din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale, în contul distinct deschis pe seama consiliului 

judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 

523 440 



  Sume virate bugetelor locale din contul distinct deschis pe seama consiliului 
judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 

440 523 

  Sume încasate de bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului 

de la consiliile judeţene reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, pentru 
echilibrare 

5211 7312 

  Constituirea şi utilizarea sumelor reprezentând amortizarea activelor fixe 

deţinute de serviciile publice de interes local 

    

  Valoarea bunurilor livrate, lucrări executate şi servicii prestate de serviciile publice 

de interes local care desfăşoară activităţi de natura economica şi care au obligaţia 

calculării, înregistrării şi recuperării fizice şi morale a activelor fixe prin tarif sau 
preţ, potrivit legii, şi constituirea fondului de amortizare 

411 134 

  Încasarea bunurilor livrate, lucrări executate şi servicii prestate 560 411 

  Sumele virate de serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi 
economice şi recuperează uzura fizica şi morala a activelor fixe aferentă acestor 

activităţi în cont distinct la unităţile trezoreriei statului 

554 
581 

581 
560 

  Sume datorate pentru active fixe şi obiective de investiţii în curs de execuţie 212(213, 214, 231) 404 

  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor de investiţii % 409 234 554 

  La finalizarea investiţiei, recepţia activului fix, în situaţia în care aparţine 

domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale 

212 231 

  Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe procurate din sumele încasate reprezentând 

amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local 

681 281 

  La sfârşitul perioadei închiderea conturilor de cheltuieli 134 6xx 

  Constituirea şi utilizarea fondului de risc     

  a. Constituirea şi utilizarea fondului de risc (în lei)     

  Comisioane datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate 461 135 

  Comisioane încasate datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate 555 461 

  Dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a 
obligaţiilor de către beneficiarii împrumuturilor garantate 

461 135 

  Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere 555 461 

  Sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a 
fondului de risc 

555 135 

  Sumele achitate instituţiilor finanţatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi 

garantate de unităţile administrativ-teritoriale 

461 555 

  Sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-

teritorială în contul beneficiarilor împrumuturilor garantate 

555 461 

  Sumele încasate în plus, datorate agenţilor economici şi serviciilor publice de 

interes local 

461 462 

  Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele 

încasate în plus 

462 555 

  Sumele regularizate cu bugetul local la sfârşitul anului în limita sumelor primite şi 

diminuarea fondului de risc constituit 

135 555 

  b. Constituirea şi utilizarea fondului de risc (în valută)     

  Comisioane datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate 461 135 

  Comisioane încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii şi 

înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 

555 % 

461 
765 

  Comisioane încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii şi 

înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 

555 
665 

461 

  Dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a 

obligaţiilor de către beneficiarii împrumuturilor garantate 

461 135 

  Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi înregistrarea 

diferenţelor de curs valutar favorabile 

555 % 

461 

765 

  Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi înregistrarea 

diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 

555 

665 

461 

  Sumele acordate din bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului 

de risc 

555 135 

  Sumele achitate instituţiilor finanţatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi 
garantate de unitatea administrativ-teritoriala 

461 555 

  Sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate reprezentând 

rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritoriala şi înregistrarea 
diferenţelor de curs valutar favorabile 

555 % 

461 
765 

  Sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate reprezentând 

rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritoriala şi înregistrarea 
diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 

555 
665 

461 

  Sumele încasate în plus, datorate agenţilor economici şi serviciilor publice de 

subordonare locala 

461 462 

  Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele 

încasate în plus şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile 

% 

462 

665 

555 



  Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele 
încasate în plus şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile 

462 % 555 
765 

  Sumele regularizate cu bugetul local la sfârşitul anului în limita sumelor primite şi 

diminuarea fondului de risc constituit 

135 555 

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli din diferenţe de 

curs valutar 

765 

135 

135 

665 

  Constituirea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile     

  Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare pe baza cererilor de 

fonduri 

458 774 

  Sumele încasate în contul de disponibil de la banca reprezentând fonduri externe 
nerambursabile - în valută 

5152 458 

  Efectuarea schimbului valutar - în situaţia în care se înregistrează diferenţa 

favorabila de curs valutar (intre cursul băncii comerciale şi cursul Băncii Centrale 
Europene) 

5151 % 

5152 
765 

  Efectuarea schimbului valutar - în situaţia în care se înregistrează diferenţa 

nefavorabila de curs valutar (intre cursul băncii comerciale şi cursul Băncii 
Centrale Europene) 

% 

5151 
665 

5152 

  Sume plătite furnizorilor reprezentând avansuri acordate pentru realizarea 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

% 

409 
232 

234 

5151 

  Valoarea materialelor achiziţionate, ce urmează a se achita din fonduri externe 
nerambursabile 

301-309 401 

  Valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate ce urmează a se achita din 

fonduri externe nerambursabile 

610-629 401 

  Valoarea activelor fixe şi obiectivelor de investiţii în curs de execuţie 212 

(213, 213, 231) 

404 

  Sume plătite furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate, servicii prestate % 

401 

404 

5151 

  Sume plătite reprezentând rate la împrumuturi contractate de autorităţile locale 

(anterior, înregistrarea împrumutului primit 5151=1622 şi 1622=1621) 

1621 5151 

  Sume plătite reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor contractate de 
autorităţile locale (anterior, înregistrarea dobânzii datorate: (666=1682) 

1682 5151 

  Valoarea materialelor consumabile achiziţionate din fonduri externe 

nerambursabile 

601-609 301-309 

  La finalizarea investiţiei, recepţia activului fix, în situaţia în care activul fix 

aparţine domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

212 231 

  Înregistrarea amortizării lunare a activelor fixe procurate din fonduri externe 
nerambursabile 

681 281 

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 121.08 % 

601-609 
610-629 

665 

681 

  La sfârşitul perioadei închiderea contului de venituri 774 121.08 

2.1.La Constituirea şi utilizarea fondului de rulment înregistrarea contabilă privind constituirea 

fondului de rulment, din excedentul anual al bugetului local, rezultat la închiderea exerciţiului, 
potrivit legii, contul 5211 "Disponibil al bugetului local" se înlocuieşte cu 5221 "Disponibil curent 
din fondul de rulment al bugetului local". 

2.2.După Constituirea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile, se introduce următorul 
text: 

Nr. crt. Explicaţia operaţiunii Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

  Cheltuieli efectuate de instituţiile publice finanţate din alte bugete locale prin contul 50.26 

"Disponibil din finanţarea din alte bugete locale: 

    

La instituţiile publice care alimentează cu mijloace băneşti contul 50.26 deschis pe seama 
instituţiilor publice subordonate pentru efectuarea cheltuielilor din bugetul Capitalei sau 

bugetul consiliilor judeţene: 

    

- alimentarea cu mijloace băneşti; 481 7702 

- la sfârşitul perioadei (trimestrial), preluarea cheltuielilor de la instituţiile subordonate; 6xx 481 

- la sfârşitul anului, încasarea sumelor acordate în plus. 7702 481 

  La instituţiile publice care primesc mijloace băneşti în contul 50.26 şi efectuează cheltuieli 
din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor judeţene: 

    

- alimentarea cu mijloace băneşti; 5121 481 

- efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget; % 
404 

404 

6xx 
6xx 

5121 
  

  

  
3xx 

- la sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli; 481 6xx 

- la sfârşitul anului, restituirea sumelor neutilizate; 481 5121 



  În situaţia în care instituţiile subordonate înregistrează venituri din efectuarea unor 
operaţiuni cum ar fi: bunuri primite prin donaţii, transfer cu titlu gratuit de la alte instituţii, 

redistribuiri între unităţi, bunuri constatate plus la inventar sau obţinute din producţie 

proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustări pentru depreciere sau pierdere de 
valoare, conturile de venituri se închid prin înregistrarea: 

7xx 481 

- Instituţia superioară preia veniturile după natură, prin înregistrarea: 481 7xx 

  Fonduri primite pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente:     

- Înregistrarea fondurilor primite pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 550 776 

  Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local:     

În scopul determinării rezultatului patrimonial distinct pentru activitatea finanţată din 
bugetul de stat de cea finanţată din bugetul local, la instituţiile publice contul 121.01 

"Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget" se va detalia şi 

prezenta în bilanţul contabil pe următoarele analitice: 

    

121.01.01 "Rezultatul patrimonial instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";     

121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local";     

121.01.03 "Alte venituri şi finanţări din bugetul de stat";     

121.01.04 "Alte venituri şi finanţări din bugetul local".     

Detalierea de mai sus se aplică în mod corespunzător şi contului 117.01 "Rezultatul reportat 

instituţii publice finanţate integral din buget". 

    

- Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat (cont 

121.01.01) pentru activitatea finanţată din bugetul de stat: 

7701 

121.01.01 

121.01.01 

6xx 

- Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local (cont 
121.01.02) pentru activitatea finanţată din bugetul local: 

7702 
121.01.02 

121.01.02 
6xx 

- Rezultatul patrimonial "Alte venituri şi finanţări din bugetul de stat" (cont 121.01.03) 

pentru sumele înregistrate în conturile de venituri urmare unor operaţiuni care nu au legătură 
cu finanţarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe 

de curs favorabile, etc.): 

7xx 121.01.03 

- Rezultatul patrimonial "Alte venituri şi finanţări din bugetul local" (cont 121.01.04) pentru 

sumele înregistrate în conturile de venituri urmare unor operaţiuni care nu au legătură cu 

finanţarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de 
curs favorabile, etc.) 

7xx 121.01.04 

  - Unităţile administrativ-teritoriale întocmesc bilanţul centralizat pentru activitatea proprie şi 

a instituţiilor publice finanţate din bugetul local după determinarea rezultatului patrimonial 
al bugetului local (ct. 121.02). 

    

În vederea determinării rezultatului patrimonial al bugetului local (ct. 121.02) unităţile 

administrativ-teritoriale vor avea în vedere următoarele: 

    

- preluarea cheltuielilor, după natură, efectuate pentru activitatea proprie a unităţii 

administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (conturi de 

cheltuieli după natură 6xx); 

    

- diminuarea contului de disponibil al bugetului local (contul 5211), urmare plăţilor 

efectuate de instituţiile finanţate din bugetul local, evidenţiate de acestea în contul 7702; 

    

- preluarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate din bugetul local din 
operaţiuni cum ar fi: bunuri primite prin donaţii, transfer cu titlu gratuit de la alte instituţii, 

redistribuiri între unităţi, bunuri constatate plus la inventar sau obţinute din producţie 

proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustări pentru depreciere sau pierdere de 
valoare. 

    

Înregistrările contabile sunt:     

- preluarea cheltuielilor efectuate de instituţiile publice finanţate din bugetul local care au 
fost închise de instituţia publică prin contul 121.01.02: 

6xx 5211 

- preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii 

administrativ-teritoriale şi de instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuieli < 
finanţarea bugetară) 

121.01.02 5211 

- preluarea deficitului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii administrativ-

teritoriale şi de instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuieli > finanţarea 
bugetară) - în roşu - 

121.01.02 5211 

- preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii 

administrativ-teritoriale şi de instituţiile subordonate finanţate din bugetul local, rezultat din 
alte venituri şi finanţări ale bugetului local: 

121.01.04 7xx 

- închiderea conturilor de venituri ale bugetului local: 7xx 121.02 

- închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local: 121.02 6xx 

Venituri realizate din taxa asupra camioanelor mai mari de 12 tone:     

- evidenţierea sumelor cuvenite bugetului local şi bugetului Consiliului judeţean: 461 4481 

- încasarea sumelor cuvenite bugetelor 5292 461 

- stingerea datoriei către bugete 4481 5292 

- încasarea veniturilor bugetului local sau Consiliului judeţean, după caz 5211 7356 

  Vânzarea de spaţii comerciale sau de prestări servicii:     

- emiterea facturii pentru vânzarea de spaţii comerciale sau de prestări servicii 411 % 

- cu valoarea spaţiului vândut   4481 

- cu TVA colectată   4427 

- cu TVA exigibilă (în situaţia în care vânzarea se efectuează cu plata în rate)   4428 

- încasarea facturii 529 411 

- virarea sumelor datorate bugetului de stat şi bugetului local 4481 529 



- încasarea veniturilor bugetului local sau bugetului de stat, după caz 521 
520 

791 
791 

  Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:     

- încasarea în contul 30.24 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale" deschis pe seama Consiliului judeţean sau a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti a sumelor reprezentând cote din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor 

523 440 

- virarea sumelor alocate în condiţiile legii către bugetele locale: 440 523 

- în contabilitatea veniturilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor: 

5211 7312 

2.3.În subsolul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, se 

introduce Nota cu următorul conţinut: "Operaţiunile de mai sus se efectuează de unităţile 
administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial obţinut din activitatea 

proprie finanţată din bugetul local (cont 121.01.02) şi a celorlalte rezultate patrimoniale 
obţinute din activitatea instituţiilor publice subordonate finanţate din bugetul local (contul 
121.01.02) şi au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unităţii 

administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanţată activitatea proprie 
şi a instituţiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare. 

Înregistrările contabile se efectuează pe baza informaţiilor din contabilitatea proprie şi a celor 
furnizate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local cuprinse în Anexa 19. 
Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic şi la determinarea lui se au 

în vedere toate veniturile şi cheltuielile înregistrate de instituţiile publice finanţate din bugetul 
local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite. 

Urmare efectuării operaţiunilor de mai sus, în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-
teritoriale conturile 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii finanţate integral din bugetul 
local" şi contul 121.01.04 "Alte venituri şi finanţări din bugetul local" nu prezintă sold". 

(la data 22-mai-2006 alin. (2) din capitolul XI completat de subpunctul VII.., punctul 2. din anexa 1 din Ordinul 
556/2006 ) 
*) Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice", se 

modifică şi se completează astfel: 
- Se elimină punctele intitulate: "Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al 
bugetului local la finele perioadei", "Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 

patrimonial al bugetului local" şi "Cheltuieli efectuate de instituţiile publice finanţate din alte 
bugete locale prin contul 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete locale" împreună cu 

operaţiunile contabile cuprinse de acestea. 
- După punctul intitulat "Ajustări pentru deprecierea creanţelor", se introduce următorul text: 

Nr. crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

A. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local, la sfârşitul 

trimestrului 

    

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului local, la sfârşitul 
exerciţiului financiar 

    

1. La instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local     

1.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 

bugetul local în anul curent 

770 52102 

1.2. Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" cu soldul plăţilor 

nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent 

52102 48109 

2. La unitatea administrativ-teritorială     

2.1. Închiderea contului 5210100 "Disponibil al bugetului local", cu soldul conturilor de venituri 

ale bugetului local din anul curent 

52102 5210100 

2.2. Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent", cu soldul 

conturilor de venituri ale bugetului local din anul curent 

48109 52102 

2.3. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 
bugetul local în anul curent 

770 52102 

C. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului de stat, la sfârşitul 

exerciţiului financiar 

    

1. La instituţiile publice de subordonare locală, pentru finanţarea din bugetul de stat     

1.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 

bugetul de stat în anul curent 

770 52002 

1.2. Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" cu soldul 

plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent 

52002 489 

D. La începutul exerciţiului financiar următor     

1. La unităţile administrativ-teritoriale 7     

1.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări 117 48109 
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2. La instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local     

2.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări 48109 117 

3. La instituţiile publice de subordonare locală finanţate din bugetul de stat     

3.1. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 
curent 

489 117 

- La punctul "Constituirea şi utilizarea fondului de risc": 
- contul 135 "Fondul de risc" se înlocuieşte cu contul 777 "Veniturile fondului de risc"; 

- se elimină ultima operaţiune cu următorul cuprins: 

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli din diferenţe de curs 

valutar 

765 

135 

135 

665 

- şi se înlocuieşte cu următorul text: 

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli din diferenţe de curs 

valutar 

765 

121 

121 

665 

- Se elimină Nota din subsolul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor 
specifice, cu următorul conţinut: 
Notă: Operaţiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local se 

efectuează de unităţile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial 
obţinut din activitatea proprie finanţată din bugetul local (cont 121.01.02) şi a celorlalte 

rezultate patrimoniale obţinute din activitatea instituţiilor publice subordonate finanţate din 
bugetul local (contul 121.01.02) şi au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al 
bugetului unităţii administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanţată 

activitatea proprie şi a instituţiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite 
bugetare. 

Înregistrările contabile se efectuează pe baza informaţiilor din contabilitatea proprie şi a celor 
furnizate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local cuprinse în anexa 19 la Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005. 
Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic şi la determinarea lui se au 

în vedere toate veniturile şi cheltuielile înregistrate de instituţiile publice finanţate din bugetul 
local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite. 
Urmare a efectuării operaţiunilor de mai sus, în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-

teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din 
bugetul local» şi 121.01.04 «Alte venituri şi finanţări din bugetul local» nu prezintă sold. 

(la data 01-ian-2014 alin. (2) din capitolul XI modificat de alin. (11), punctul 4. din anexa 1 din Ordinul 
2021/2013 ) 
*) - după operaţiunea contabilă "Înregistrarea încasării dividendelor în contul (...) şi virarea în 
contul bugetului local" se introduce textul următor: 

 
(la data 10-oct-2016 alin. (2) din capitolul XI completat de alin. (7) din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 

Nr. crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

  Trecerea bunurilor imobile şi a terenurilor în proprietatea publică a unităţii 

administrativ-teritoriale, ca urmare a procedurii de dâre în plată, conform legii 

211; 212 103 

- La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice", litera 

B "Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului local, la sfârşitul 
exerciţiului financiar", la operaţiunea de la numărul curent 2.2. se elimină descrierea operaţiunii 

contabile şi se înlocuieşte cu următorul text: 
Diminuarea soldului contului 5210200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» cu 
deficitul preluat de la instituţiile publice subordonate, finanţate integral din bugetele locale (la 

nivelul plăţilor nete de casă)". 
(la data 31-ian-2018 alin. (2) din capitolul XI modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1176/2018 ) 

CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI 
ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

(1)Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

1.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat 
din contul curent general al trezoreriei statului" 
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Cu ajutorul acestui cont Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale tine 

evidenta sumelor utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului 
pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii. 
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din 

contul curent general al trezoreriei statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează la sfârşitul anului, sumele utilizate din disponibilităţile primite din contul general 

al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat potrivit 
legii, iar în debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea 
deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din 
contul curent general al trezoreriei statului" se creditează prin debitul contului: 

5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru 

finanţarea deficitului bugetului de asigurări sociale, potrivit legii. 
Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din 
contul curent general al trezoreriei statului" se debitează prin creditul contului: 

5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 

bugetului asigurărilor sociale de stat, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este 
excedent. 
2.Contul 465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 

Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenţa creanţelor bugetului asigurărilor 
sociale, potrivit dispoziţiilor legale. 

Contul 465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează creanţele bugetului asigurărilor sociale de stat reprezentând obligaţiile 
contribuabililor, potrivit legii, iar în credit stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale. 

Soldul debitor al contului reprezintă creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat existente 
la un moment dat. 

Contul 465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul 
conturilor: 
4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabilului sau din oficiu, potrivit 
dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, pe structura 

clasificaţiei bugetare ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale 
sau prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente. 
7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 

clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului asigurărilor sociale de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 

datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
7454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii pentru accidente de munca 
şi boli profesionale datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente 

legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii pentru accidente de munca şi boli profesionale datorate de angajatori, (pe structura 

clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii pentru accidente de 

munca şi boli profesionale datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor 
documente legale; 



- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului asigurărilor sociale de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale " 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare din contribuţiile 

asiguraţilor pentru asigurări sociale pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de 
stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din alte contribuţii ale altor persoane 
pentru asigurări sociale pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din alte 
contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din alte contribuţii ale altor persoane 
pentru asigurări sociale, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare din alte contribuţii ale 

altor persoane pentru asigurări sociale pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de 
stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din alte contribuţii ale altor persoane 
pentru asigurări sociale stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
750 "Venituri din proprietate" 

- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, 
potrivit legii; 

- cu valoarea dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a 
conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului asigurărilor sociale de stat (operaţiune în roşu). 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

- cu sumele reprezentând venituri din prestări de servicii datorate bugetului asigurărilor sociale 
de stat, potrivit legii; 
- cu sumele reprezentând contribuţia pentru bilete de tratament şi odihna, potrivit legii, precum 

şi alte venituri. 
Contul 465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul 

conturilor: 
117.03 "Rezultatul reportat" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 

reprezentând creanţe ale bugetului de stat daca veniturile provin din anii precedenţi. 
260 "Titluri de participare" 

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 

4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului asigurărilor sociale de stat, cu 
obligaţii de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 

5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului provenite din creanţe pe structura 

clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de stat. 
531 "Casa" 



- cu sumele încasate în numerar pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor 

sociale de stat. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 
- cu sumele încasate provenite din dividende aferente titlurilor de participare deţinute. 

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 
cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat insolvabile, potrivit 

legii. 
7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra 
şi 465 = 7451 în roşu). 

7454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra 
şi 465 = 7454 în roşu). 
7461 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra 

şi 465 = 7461 în roşu). 
7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent (operaţiunea se poate înregistra 
şi 465 = 7469 în roşu). 

3.Contul 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" 
Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenta veniturilor bugetului asigurărilor 
sociale de stat ce urmează a fi restituite contribuabililor, la cerere sau din oficiu, potrivit legii. 

Contul 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat "este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează sumele aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, de restituit sau 

de compensat la cererea contribuabililor sau din oficiu, iar în debit sumele plătite acestora sau 
compensate cu alte creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat, sau cu creanţe ale altor 
bugete. 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor. 
Contul 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul 

conturilor: 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit 

dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare a unei 
erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau altor organe competente. 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor. 

666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 

termenul legal de plata. 
Contul 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul 
conturilor: 

465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului asigurărilor sociale de stat, cu 

obligaţii de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenta 
unor titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare unei erori de calcul, ca 
urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau a altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele reprezentând dobânzi plătite contribuabililor pentru sumele restituite după 
termenul legal de plata. 
4.Contul 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 



Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenta disponibilităţilor bugetului 

asigurărilor sociale de stat, urmare veniturilor încasate şi plaţilor efectuate prin conturile 
deschise la unităţile trezoreriei statului. 
Contul 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" este un cont bifuncţional. În 

debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume 

restituite sau plătite din bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Disponibilităţile de la sfârşitul anului se utilizează pentru restituirea subvenţiilor primite de la 

bugetul de stat, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat şi alte 
destinaţii prevăzute de lege. 

Soldul creditor al contului, reprezintă sumele aferente finanţării deficitului bugetului asigurărilor 
sociale de stat din contul general al trezoreriei statului. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

5253 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 
Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul 

conturilor: 
260 "Titluri de participare" 
- cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare vândute; 

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune. 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanţe ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat, pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de stat. 
4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabilului. 
5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- la sfârşitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat 
depuse la trezorerie. 

7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
- cu sumele încasate reprezentând contribuţii de asigurări sociale datorate de alte persoane 
asigurate. 

750 "Venituri din proprietate" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului asigurărilor 

sociale de stat; 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuţii din alte 
venituri care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri din contribuţii pentru bilete de tratament şi odihna, 

aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii; 
- cu sumele încasate reprezentând alte venituri aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, 
potrivit legii. 

7721 "Subvenţii de la bugetul de stat" 
- cu sumele provenite din subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat la nivelul 

Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale. 
Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul 

conturilor: 
4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenta 

unor titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare unei erori de calcul, ca 
urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau a altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 



- cu sumele reprezentând dobânzi plătite contribuabililor pentru sumele restituite după 

termenul legal de plata. 
5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- la sfârşitul anului, cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale 

de stat. 
7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
7454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

7461 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

750 "Venituri din proprietate" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
[textul din alin. (1), punctul 4. din capitolul XII a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (12), 

punctul 2. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 
[textul din alin. (1), punctul 4. din capitolul XII a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (12), 
punctul 2. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 

5.Contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii şi Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi 

de Asigurări Sociale ţin evidenta rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat de 
la sfârşitul anului. 
Contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional. 

În debitul contului se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al 
bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al 

bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul conturilor: 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- preluarea de către casele teritoriale de pensii de la Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi 
de Asigurări Sociale a deficitului execuţiei bugetare înregistrat în anul curent; 
- preluarea de către Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a excedentului 

execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele teritoriale de pensii. 
166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul 

curent general al trezoreriei statului" 
- la Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu sumele utilizate din 
disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului 

bugetului de asigurări sociale de stat, potrivit legii. 
5253 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 

- cu excedentul din anii precedenţi utilizat în acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul 
curent. 
Contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- virarea de către casele teritoriale de pensii, a excedentului execuţiei bugetare din anul curent 

la Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale; 
- acoperirea de către Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a deficitului 

execuţiei bugetare înregistrat în anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii. 
5253 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 
- cu excedentul execuţiei bugetare din exerciţiul curent, rămas după rambursarea sumelor 

primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al 
trezoreriei statului. 

166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul 
general al trezoreriei statului" 
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- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 

bugetului asigurărilor sociale de stat, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este 
excedent. 
770 «Finanţarea de la buget» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent. 

(la data 01-ian-2014 alin. (1), punctul 5. din capitolul XII modificat de alin. (12), punctul 3. din anexa 1 din Ordinul 
2021/2013 ) 
6.Contul 5253 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 
Cu ajutorul acestui cont Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale evidenţiază 

excedentul rezultat din execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi. 
Contul 5253 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează excedentul rezultat din execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat 
iar în credit excedentul din anii precedenţi utilizat în acoperirea deficitului curent. 
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat din anii 

precedenţi. 
Contul 5253 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul 

contului: 
5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu excedentul execuţiei bugetare din exerciţiul curent, rămas după rambursarea sumelor 

primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al 
trezoreriei statului. 

Contul 5253 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul 
contului: 
5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- cu excedentul din anii precedenţi utilizat în acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul 
curent. 

7.Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenta sumelor încasate pentru creanţele 
bugetare încasate prin intermediul cardurilor. 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil reprezentând sumele încasate 

pentru unele bugete precum şi creanţele bugetare încasate prin intermediul cardurilor, iar în 
credit se înregistrează sumele virate bugetelor. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri la un moment dat. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5291 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"; 

5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local"; 
5299 "Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor". 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se debitează prin creditul 
contului: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele încasate reprezentând creanţe bugetare încasate prin intermediul cardurilor; 
- cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat. 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se creditează prin debitul 
contului: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate. 
8.Contul 676 "Asigurări sociale" 

Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii respectiv Casa de pensii a Municipiului 
Bucureşti şi Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale ţin evidenta 
cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat conform legii, detaliate potrivit clasificaţiei 

bugetare. 
Contul 676 "Asigurări sociale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în credit la sfârşitul perioadei, repartizarea 
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor de asigurări 

sociale. 
La finele perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
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Contul 676 "Asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor: 

422 "Pensionari - pensii datorate" 
- cu sumele reprezentând cheltuieli de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale, efectuate 
potrivit legii. 

7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" 
- cu sumele reprezentând cheltuielile privind plata drepturilor de asigurări sociale reţinute de 

angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii. 
Contul 676 "Asigurări sociale" se creditează prin debitul contului: 
121.03 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 

stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului. 
9.Grupa 74 "Venituri din contribuţii de asigurări" 

Grupa 74 "Venituri din contribuţii de asigurări" cuprinde conturile sintetice de gradul I: 745 
"Contribuţiile angajatorilor" şi 746 "Contribuţiile asiguraţilor" care se dezvolta pe conturi 
sintetice de gradul II astfel: 

7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale", 
7454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale", 

7461 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale", 
7469 "Contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale". 
10.Contul 7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" 

Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenţa veniturilor realizate de bugetul 
asigurărilor sociale de stat din contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit 

legii. 
Contul 7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" este un cont de pasiv. În 
creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile 

incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" se creditează prin debitul 
conturilor: 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 

clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii de asigurări sociale 
datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului asigurărilor sociale de stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări sociale 

datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
676 "Asigurări sociale" 

- cu sumele reprezentând cheltuielile privind plata drepturilor de asigurări sociale reţinute de 
angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii. 
Contul 7451 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale" se debitează prin creditul 

conturilor: 
121.03 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 

stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat daca veniturile provin din anul curent 
(operaţiunea se poate înregistra şi 465 = 7451 în roşu). 

5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
11.Contul 7454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale" 



Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenta veniturilor realizate de bugetul 

asigurărilor sociale de stat din contribuţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
datorate de angajatori, potrivit legii. 
Contul 7454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale" este un 

cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul 
perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 7454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale" se 
creditează prin debitul conturilor: 

465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii pentru accidente de munca 

şi boli profesionale datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente 
legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii pentru accidente de munca şi boli profesionale datorate de angajatori (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii pentru accidente de 
munca şi boli profesionale datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor 

documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului asigurărilor sociale de stat (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii pentru accidente de munca 
şi boli profesionale datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită 

(operaţiune în roşu). 
Contul 7454 "Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de munca şi boli profesionale" se 
debitează prin creditul conturilor: 

121.03 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 
stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat daca veniturile provin din anul curent 

(operaţiunea se poate înregistra şi 465 = 7454 în roşu). 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

12.Contul 7461 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale" 
Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenta veniturilor realizate de bugetul 

asigurărilor sociale de stat din contribuţii pentru asigurări sociale datorate de salariaţi şi alte 
persoane asimilate, potrivit legii. 
Contul 7461 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile 
incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contul 7461 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale" se creditează prin debitul 
contului: 

465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare din contribuţiile 

asiguraţilor pentru asigurări sociale pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de 
stat (operaţiune în roşu); 



- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 7461 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale" se debitează prin creditul 
contului: 

121.03 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 
stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat daca veniturile provin din anul curent 

(operaţiunea se poate înregistra şi 465 = 7469 în roşu); 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
13.Contul 7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenta veniturilor realizate de bugetul 

asigurărilor sociale de stat din alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale, potrivit 
legii. 

Contul 7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, 
veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" se creditează prin 

debitul conturilor: 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din alte contribuţii ale altor persoane 

pentru asigurări sociale pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din alte 
contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din alte contribuţii ale altor persoane 

pentru asigurări sociale, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare din alte contribuţii ale 

altor persoane pentru asigurări sociale pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de 
stat (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din alte contribuţii ale altor persoane 

pentru asigurări sociale stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând contribuţii de asigurări 
sociale datorate de alte persoane asigurate. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând contribuţii de asigurări sociale datorate de alte 
persoane asigurate. 

Contul 7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" se debitează prin 
creditul contului: 
121.03 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 

stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
14.Contul 750 "Venituri din proprietate" 
Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenta veniturilor din proprietate 

realizate de bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii. 
Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 



Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 

465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, 
încasate potrivit legii; 

- cu valoarea dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a 
conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura analitica a 
clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de stat (operaţiune în roşu). 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, 
încasate potrivit legii; 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuţii din alte 
venituri care nu au la baza declaraţie fiscala sau decizie emisă de organul fiscal. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul contului: 
121.03 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 
stat" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 
15.Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii ţin evidenta veniturilor din vânzarea de 
bunuri şi servicii, potrivit legii. 

Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, 
veniturile incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

7511 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" 
7514 "Diverse venituri" 
7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) Contul 751 "Venituri 

din vânzarea de bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor: 
465 "Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele reprezentând venituri din prestări de servicii datorate bugetului asigurărilor sociale 
de stat, încasate potrivit legii; 
- cu sumele reprezentând contribuţia pentru bilete de tratament şi odihna, potrivit legii, precum 

şi alte venituri. 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu sumele încasate reprezentând venituri din contribuţii pentru bilete de tratament şi odihna, 
aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii; 
- cu sumele încasate reprezentând alte venituri aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, 

potrivit legii. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii; 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând donaţii, sponsorizări şi alte transferuri voluntare 
cuvenite bugetului. 

Contul 751 "Venituri din vânzarea de bunuri şi servicii" se debitează prin creditul contului: 
121.03 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 

stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului de venituri în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial. 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii. 

16.Contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" 
Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii şi Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale ţin evidenta plaţilor efectuate din creditele bugetare deschise şi disponibile 
pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget. 



Contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" este un cont de pasiv. În 

creditul contului se înregistrează sumele plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar în 
debit, sumele recuperate din finanţarea anului curent (avansuri sau sume neutilizate în 
totalitate din cele ridicate din cont, reconstituiri de plăţi eronat executate, sume recuperate din 

imputaţii ce privesc exerciţiul bugetar curent etc.). 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul 
contului: 
164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 
contractate de stat. 

165 "Împrumuturi interne şi externe garantat de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor împrumuturi şi datorii 

asimilate. 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 

- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanţarea bugetara. 

234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanţarea bugetara. 

267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 
269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" 

- cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate; 
401 "Furnizori" 

- cu sumele plătite furnizorilor, pentru materialele aprovizionate, lucrări executate şi servicii 
prestate. 
403 "Efecte de plătit" 

- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
404 "Furnizori de active fixe" 

- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor, în contul unor livrări de bunuri, executări de 

lucrări sau prestări de servicii. 
421 "Personal-salarii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 

legii. 
422 "Pensionari-pensii datorate" 

- cu sumele plătite din buget reprezentând pensii şi alte drepturi cuvenite potrivit legii. 
423 "Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând ajutoare şi indemnizaţii. 

425 "Avansuri acordate personalului" 
- cu avansurile plătite personalului prin virament. 

426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu sumele achitate personalului prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" 
- cu sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii. 

431 "Asigurări sociale" 
- cu sumele plătite pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate şi 

asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale. 
437 "Asigurări pentru şomaj" 



- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 
438 "Alte datorii sociale" 
- cu sumele plătite prin virament reprezentând alte datorii sociale. 

444 "Impozitul pe venitul din salarii" 
- cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venituri din salarii şi din alte drepturi. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

461 "Debitori" 
- cu suma cheltuielilor de executare silită înregistrate în sarcina debitorului, avansate de 

creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare. 
462 "Creditori" 
- cu sumele plătite creditorilor din contul de finanţare bugetara. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite din finanţarea bugetara reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
intr-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite înregistrate ca necuvenite. 
518 "Dobânzi" 

- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt primite" 
- cu împrumuturile pe termen scurt primite, rambursate. 

532 "Alte valori" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihna, tichetelor şi biletelor 

de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor 
de masa şi altor valori plătite din finanţarea de la buget. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alte conturi de trezorerie; 
- cu sumele care pot fi păstrate de instituţiile publice în contul "sume de mandat şi sume în 

depozit" la finele anului, reprezentând drepturi de personal neridicate în cursul anului; 
- cu sumele depuse în scopul participării la licitaţie pentru obţinerea de valuta; 
- cu sumele virate din contul de finanţare bugetara la banca pentru deschiderea de acreditive. 

666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând dobânzi aferente acoperirii 

deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. 
670 "Subvenţii" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând subvenţii de la buget. 

671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri curente intre 

unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget. 
673 "Transferuri interne" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri interne acordate 

de la buget. 
674 "Transferuri în străinătate" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri în străinătate 
acordate de la buget. 

676 "Asigurări sociale" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând asigurări sociale. 
677 "Ajutoare sociale" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând ajutoare sociale. 
Contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul 

conturilor: 
267 "Creanţe imobilizate" 



- cu valoarea creanţelor imobilizate încasate precum şi a garanţiilor restituite de furnizori, care 

provin din anul curent. 
461 "Debitori" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de finanţare (in cazul în care privesc anul curent). 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele încasate în contul de finanţare, care necesita clarificări suplimentare. 

5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu totalul plaţilor nete de casa efectuate. 
581 "Viramente interne" 

- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
17.Contul 772 "Venituri din subvenţii" 

Cu ajutorul acestui cont Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale tine 
evidenta veniturilor din subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legii. 

Contul 772 "Venituri din subvenţii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, totalul veniturilor realizate, pentru 
închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul se detaliază în cont sintetic de gradul II: 

7721 "Subvenţii de la bugetul de stat" 
Contul 772 "Venituri din subvenţii" se creditează prin debitul contului: 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- cu subvenţiile primite de bugetul asigurărilor sociale de stat. 
Contul 772 "Venituri din subvenţii" se debitează prin creditul contului: 

121.03 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 
stat" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 

- la sfârşitul anului, cu subvenţiile restituite bugetului de stat. 
*) Contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat 
din contul curent general al trezoreriei statului" se elimină. 

(la data 01-ian-2014 alin. (1) din capitolul XII modificat de alin. (12), punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 
2021/2013 ) 
(2)Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 

  Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat     

  Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat 465 7451,7454 7461,7469 

  Înregistrarea subvenţiilor primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 5251 772 

  Înregistrarea sumelor de restituit sau de compensat 465 
4673 

4673 
525 

  Înregistrarea sumelor încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului 

asigurărilor sociale de stat. 

5311 

5251 

7451,7454 7461,7469 5311 

  Înregistrarea titlurilor de participare     

  Înregistrarea titlurilor de participare (acţiuni) rezultate din conversia creanţelor 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

260 465 

  Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de 

participare vândute şi preţul de cesiune 

% 

5251 

664 

260 

  Înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de 

participare vândute şi preţul de cesiune 

525 % 

260 

764 

  Înregistrarea creanţelor reprezentând dividende aferente acţiunilor, dobândite ca 

urmare a conversiei a creanţelor bugetare 

465 750 

  Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 "Disponibil din dividende 

încasate de la societăţi comerciale" şi virarea în contul bugetului asigurărilor 

sociale de stat 

550 

581 

5251 

465 

550 

581 

  Înregistrarea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat     

  Înregistrarea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza titlurilor de 

creanţa, sau altor documente legale, pe structura clasificaţiei bugetare 

465 % 

7451,7454, 7461,7469, 750 

  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu dobânzile 

şi penalităţile de întârziere, potrivit legii 

465 % 

7451,7454, 7461,7469 

  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza 
actelor de control sau a altor documente legale 

465 % 
7451,7454, 7461,7469 

  Stingerea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat     
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  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi 

5311 5251 465 5311 

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului 

asigurărilor sociale de stat prin intermediul trezoreriilor statului 

5251 465 

  Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului asigurărilor sociale 

de stat 

- analitic distinct (in negru) 
- analitic distinct (in roşu) 

  

465 

465 

  

% 

7451,7454, 7461,7469 750 
(roşu) 

% 

7451,7454, 7461,7469 750 

  Sume de compensat sau de restituit contribuabililor 465 4673 

  Compensarea cu obligaţii de plata viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor 

care exced creanţele bugetului asigurărilor sociale de stat 

4673 465 

  Compensarea cu obligaţii datorate altor bugete 465 4673 

  Virarea către alte bugete 4673 5251 

  Restituiri de sume către persoane juridice şi fizice     

  Încasarea unor sume fără existenta unui titlu de creanţa 5251 4673 

  Restituirea, la cerere, a sumelor încasate fără existenta unui titlu de creanţa 4673 5251 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscala 465 
4673 

4673 
5251 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare unei erori de 

calcul 

465 

4673 

4673 

5251 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare a aplicării 

eronate a prevederilor legale 

465 

4673 

4673 

5251 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus stabilite prin hotărâri 
ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii 

465 
4673 

4673 
5251 

  Înregistrarea şi plata dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite 
sau rambursate cu depăşirea termenului legal 

666 
4673 

4673 
5251 

  Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi     

  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publica a statului, urmare procedurii de 
executare silita 

212 101 

  Concomitent, stingerea creanţei bugetare % 

7451,7454, 7461,7469 750 

465 

  Scutirea sau anularea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 

curent 

Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat 

din anii precedenţi 

% 

745, 746 

117.03 

465 

465 

  Înregistrarea cheltuielilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat     

  Înregistrarea cheltuielilor privind drepturile de asigurări sociale reţinute de 
angajatori direct din sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit 

legii. 

676 7461 

  Înregistrarea cheltuielilor privind drepturile de pensii şi a altor drepturi de asigurări 
sociale 

676 422 

  Înregistrarea reţinerilor din pensii: 422 % 

  - impozit pe venit din pensii   444 

  - chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii.   427 

  - debite faţă de instituţie   461 

  Sumele plătite prin virament reprezentând pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 422 7703 

  Sumele plătite în numerar reprezentând pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 

potrivit legii. 

5311 

422 

7703 

5311 

  Înregistrarea pensiilor neridicate 422 426 

  Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 6812 496 

  Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor 496 7812 

  Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului 

asigurărilor sociale de stat la sfârşitul perioadei 
    

  Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul caselor 

teritoriale de pensii 

    

  Închiderea contului de finanţare la nivelul plaţilor nete de casa şi diminuarea 

disponibilului bugetului asigurărilor sociale de stat 

7703 5251 

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri 7xx 121.03 

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 121.03 6xx 

  La începutul anului transferul rezultatului patrimonial (excedent) asupra 

rezultatului reportat 

121.03 117.03 

  La începutul anului transferul rezultatului patrimonial (deficit) asupra rezultatului 

reportat 

117.03 121.03 

  Transferul rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale în contul Casei 

Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

    

  - preluarea de către casele teritoriale de pensii de la Casa Naţionala de Pensii şi alte 

drepturi de Asigurări Sociale a deficitului execuţiei bugetare înregistrat în anul 
curent 

5252 481 



  - virarea de către casele teritoriale de pensii, a excedentului execuţiei bugetare din 
anul curent la Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale; 

481 5252 

  La nivelul Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale     

  Înregistrarea veniturilor din subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 5251 772 

  Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilităţile 

aflate în contul general al trezoreriei 

5252 166 

  Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele acordate pentru acoperirea 
deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat 

166 5252 

  Închiderea contului de venituri din subvenţii 772 12103 

  - acoperirea de către Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, 
a deficitului execuţiei bugetare înregistrat în anul curent la nivelul casele teritoriale 

de pensii 

481 5252 

  - preluarea de către Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a 
excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele teritoriale de 

pensii 

5252 481 

  Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat     

  Transferul excedentului bugetar din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din 

anii precedenţi 

5253 5252 

  Excedentul din anii precedenţi utilizat în acoperirea deficitului execuţiei bugetare 
din anul curent 

5252 5253 

*) Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice", se 
modifică şi se completează astfel: 

- Se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul 
caselor teritoriale de pensii" împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de acesta şi se 

înlocuieşte cu următorul text: 
 

(la data 01-ian-2014 alin. (2) din capitolul XII modificat de alin. (12), punctul 4. din anexa 1 din Ordinul 

2021/2013 ) 

Nr. Crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

A. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor sociale 

de stat la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice şi al caselor teritoriale de pensii, la 

sfârşitul trimestrului 

    

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de 
stat, la sfârşitul exerciţiului financiar 

    

1. La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii     

1.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 
bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent 

770 52502 

1.2. Închiderea contului 5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale" şi a contului 5250102 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale 
de stat", cu soldurile conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 

curent 

52502 

52502 

5250101 

5250102 

1.3. Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat de la casele de pensii sectoriale ale 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de 

Informaţii 

48109 52502 

2. La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor 
Interne şi Serviciului Român de Informaţii 

    

2.1. închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 

bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent 

770 52502 

2.2. Transmiterea către Casa Naţională de Pensii Publice a deficitului bugetului asigurărilor 

sociale de stat 

52502 48109 

C. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului de stat, la sfârşitul 
exerciţiului financiar 

    

1. La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii     

1.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 
bugetul de stat în anul curent 

770 52002 

1.2. Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" cu soldul 

plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent 

52002 489 

D. La începutul exerciţiului financiar următor     

1. La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii     

1.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări 48109 
117 

117 
48109 

1.2. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 

curent 

489 117 

2. La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor 

Interne şi Serviciului Român de Informaţii 

    

2.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări 48109 117 
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2.2. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 
curent 

489 117 

CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI 
ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ 

(1)Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

1.Contul 4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ţin evidenta creanţelor 
bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit dispoziţiilor legale. 

Contul 4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează creanţele bugetului asigurărilor pentru şomaj reprezentând obligaţiile 

contribuabililor, potrivit legii, iar în credit, stingerea creanţelor bugetului asigurărilor pentru 
şomaj. 
Soldul debitor al contului reprezintă creanţele bugetului asigurărilor pentru şomaj existente la 

un moment dat. 
Contul 4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" se debitează prin creditul 

conturilor: 
4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabilului sau din oficiu, potrivit 

dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare a unei 
erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau altor organe competente. 
7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări pentru şomaj 

datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor modalităţi legale (pe structura 
clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii de asigurări pentru 

şomaj datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului asigurărilor pentru şomaj (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări pentru şomaj 
datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru şomaj 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţiile asiguraţilor pentru şomaj (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 
şomaj, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare din contribuţiile asiguraţilor 
pentru şomaj pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru şomaj 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" se creditează prin debitul 

conturilor: 
117.04 "Rezultatul reportat-bugetul asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 
reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, daca veniturile provin din anii 
precedenţi. 

260 "Titluri de participare" 
- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului asigurărilor 

pentru şomaj. 
4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele de compensat, care exced creanţele bugetului asigurărilor pentru şomaj cu, obligaţii 

de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 
5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 



- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului provenite din creanţe ale bugetului 

asigurărilor pentru şomaj (pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj). 
531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar prin casierie pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului 

asigurărilor pentru şomaj. 
550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" 

- cu sumele încasate provenite din dividende aferente titlurilor de participare deţinute. 
654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 
- cu sumele reprezentând creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj neîncasate, potrivit 

legii. 
7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj din anul curent (operaţiunea se poate înregistra 

şi 4664=7452 în roşu). 
7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj din anul curent (operaţiunea se poate înregistra 
şi 4664 = 7462 în roşu). 

2.Contul 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ţin evidenta veniturilor 
bugetului asigurărilor pentru şomaj ce urmează a fi restituite contribuabililor, la cerere sau din 

oficiu, potrivit legii. Contul 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele aferente bugetului asigurărilor pentru 

şomaj, de restituit sau de compensat la cererea contribuabililor sau din oficiu, iar în debit sumele 
plătite acestora sau compensate cu alte creanţe ale bugetelor, sau cu creanţe ale altor bugete. 
Soldul creditor reprezintă sumele datorate creditorilor. 

Contul 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" se creditează prin debitul 
conturilor: 

4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit 
dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala ca urmare a unei 

erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 
sau altor organe competente. 

5741 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil fără existenta unui titlu de creanţa, ce urmează a 
se restitui contribuabililor. 

666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 

termenului legal de plata. 
Contul 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" se debitează prin creditul 
conturilor: 

4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele de compensat care exced creanţele bugetului asigurărilor pentru şomaj cu obligaţii 

de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 
5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenta 

unor titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare unei erori de calcul, ca 
urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau a altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după 
termenul legal de plata. 
3.Contul 424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" 

Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ţin evidenta decontărilor cu 
şomerii pentru indemnizaţiile datorate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

Contul 424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează indemnizaţiilor datorate şomerilor, iar în debit sumele reţinute şomerilor pentru 



stingerea debitelor datorate instituţiei publice, sumele neridicate de şomeri în termen legal 

precum şi indemnizaţiile achitate şomerilor. 
Soldul contului reprezintă sumele datorate şomerilor. 
Contul 424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" se creditează prin debitul contului: 

676 "Asigurări sociale" 
- cu sumele reprezentând cheltuieli de şomaj, efectuate potrivit legii; Contul 424 "Şomeri - 

indemnizaţii datorate" se debitează prin creditul conturilor: 
426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu indemnizaţiile de şomaj neridicate. 

461 "Debitori" 
- cu sumele reţinute şomerilor pentru stingerea debitelor datorate instituţiei publice. 

531 "Casa" 
- cu sumele plătite în numerar reprezentând indemnizaţii de şomaj datorate şomerilor. 

7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele plătite din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj reprezentând indemnizaţii de 
şomaj şi alte drepturi cuvenite asiguraţilor, potrivit legii. 

4.Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenta sumelor încasate pentru creanţele 

bugetare încasate prin intermediul cardurilor. 
Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil reprezentând sumele încasate 

pentru unele bugete precum şi creanţele bugetare încasate prin intermediul cardurilor, iar în 
credit se înregistrează sumele virate bugetelor. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri la un moment dat. 
Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 
5291 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"; 

5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local"; 
5299 "Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor". 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se debitează prin creditul 
contului: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele încasate reprezentând creanţe bugetare încasate prin intermediul cardurilor; 
- cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat. 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se creditează prin debitul 
contului: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate. 
5.Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

Cu ajutorul acestui cont, agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, şi Agenţia Naţionala pentru 
Ocuparea Forţei de Munca ţin evidenta disponibilităţilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, 
urmare a veniturilor încasate şi a plaţilor efectuate prin conturile deschise la unităţile trezoreriei 

statului. 
Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" este un cont 

bifuncţional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale, iar în 
credit, sume restituite sau plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale pentru şomaj. 
Disponibilităţile de la sfârşitul anului se utilizează pentru restituirea subvenţiilor, a transferurilor 

primite de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj şi 
alte destinaţii prevăzute de lege. 

Soldul creditor al contului, reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile la nivelul 
agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Munca. 

Contul detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
5743 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 



5744 "Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" (cont sintetic de gradul II) 
(la data 22-mai-2006 alin. (1), punctul 5. din capitolul XIII completat de subpunctul VIII.., punctul 1. din anexa 1 

din Ordinul 556/2006 ) 
Contul 5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" se debitează prin 
creditul conturilor: 

260 "Titluri de participare" 
- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute; 

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune. 
4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanţe detaliate pe structura 

clasificaţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj. 
4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele încasate în contul de disponibil fără existenta unui titlu de creanţa, ce urmează a 
se restitui contribuabilului. 
468 "Împrumuturi acordate potrivit legii" 

- cu împrumuturile pe termen scurt rambursate. 
5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- la sfârşitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor pentru 
şomaj. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 
depuse la trezorerie. 

750 "Venituri din proprietate" 
- cu restituiri de fonduri din finanţarea bugetara a anilor precedenţi. 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din alte surse 
aferente bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din donaţii, 
sponsorizări şi alte transferuri voluntare pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
766 "Venituri din dobânzi" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând dobânzi aferente 
bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

772 "Venituri din subvenţii" 
- cu sumele reprezentând subvenţii primite de la bugetul de stat la nivelul Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Munca. 
Contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" se 
creditează prin debitul conturilor: 

[textul din alin. (1), punctul 5. din capitolul XIII a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (13), 
punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 

[textul din alin. (1), punctul 5. din capitolul XIII a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (13), 
punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 
4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenta 
unor titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare unei erori de calcul, ca 

urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 
sau a altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele reprezentând dobânzi plătite contribuabililor pentru sumele restituite după 
termenul legal de plata. 

5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" la sfârşitul anului, cu soldul debitor al 
contului de disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj. 
6xx "Cheltuieli ... " 

- la sfârşitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de centrele regionale de formare 
profesionala a adulţilor; 

- la sfârşitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de centrele regionale de formare 
profesionala a adulţilor. 
7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" 

- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 
7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" 
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- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 

[textul din alin. (1), punctul 5. din capitolul XIII a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (13), 
punctul 2. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 
[textul din alin. (1), punctul 5. din capitolul XIII a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (13), 

punctul 2. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 
772 "Venituri din subvenţii" 

- cu subvenţiile restituite bugetului de stat. 
6.Contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, şi Agenţia Naţionala pentru 

Ocuparea Forţei de Munca ţin evidenta rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj 
de la sfârşitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului. 

Contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional. 
În debitul contului se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al 

bugetului asigurărilor pentru şomaj, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al 
bugetului asigurărilor pentru şomaj. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului asigurărilor pentru şomaj. 
Contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul conturilor: 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- preluarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de munca de la Agenţia Naţionala pentru 
Ocuparea Forţei de Munca a deficitului execuţiei bugetare din anul curent; 

- preluarea de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca a excedentului 
execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca". 

5743 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 
- cu sumele preluate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca 
reprezentând deficitul execuţiei bugetare din anul curent, asupra rezultatului execuţiei bugetare 

din anii precedenţi. 
Contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 

481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- virarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de munca a excedentului execuţiei bugetare 
din anul curent la Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca; 

- acoperirea de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca a deficitului execuţiei 
bugetare înregistrat în anul curent la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca. 

5743 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 
- cu sumele preluate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca 
reprezentând excedentul execuţiei bugetare din anul curent, asupra rezultatului execuţiei 

bugetare din anii precedenţi. 
7.Contul 5743 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 

Cu ajutorul acestui cont Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca tine evidenta 
rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj din anii precedenţi, aflat în contul 
deschis la trezoreria statului. 

Contul 5743 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea 

deficitului din anul curent. 
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj din anii 
precedenţi. 

Contul 5743 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul 
contului: 

5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
- cu excedentul, execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

Contul 5743 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul 
contului: 
5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- cu deficitul, execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru şomaj. 
8.Contul 676 "Asigurări sociale" 

Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ţin evidenta cheltuielilor 
bugetului asigurărilor pentru şomaj conform legii, detaliate potrivit clasificaţiei bugetare. 
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Contul 676 "Asigurări sociale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, iar în credit la finele perioadei, repartizarea 
cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor de asigurări 

pentru şomaj. 
La finele perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contul 676 "Asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor: 
424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" 
- cu sumele reprezentând cheltuieli de şomaj, efectuate potrivit legii. 

462 "Creditori" 
- cu plăţile compensatorii acordate angajatorilor pentru stimularea angajării şomerilor; 

- cu alte plaţi efectuate conform legii. 
7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" 

- cu sumele reprezentând cheltuieli privind plata drepturilor de asigurări pentru şomaj reţinute 
de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii. 
7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" 

- cu sumele reprezentând cheltuieli privind plata drepturilor de asigurări pentru şomaj reţinute 
de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii. 

Contul 676 "Asigurări sociale" se creditează prin debitul contului: 
121.04 "Rezultatul patrimonial-bugetul asigurărilor pentru şomaj" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
Grupa 74 "Venituri din contribuţii de asigurări" 

Grupa 74 "Contribuţii de asigurări" cuprinde următoarele conturi sintetice de gradul I: 745 
"Contribuţiile angajatorilor" şi 746 "Contribuţiile asiguraţilor" care se dezvolta pe conturi 
sintetice de gradul II astfel: 

7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj", 
7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj". 

9.Contul 7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" 
Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ţin evidenta veniturilor 
realizate de bugetul asigurărilor pentru şomaj din contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate 

de angajatori, potrivit legii. 
Contul 7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" este un cont de pasiv. În 

creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile 
incorporate în contul de rezultat patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" se creditează prin debitul 
conturilor: 

4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări pentru şomaj 
datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor modalităţi legale (pe structura 

clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii de asigurări pentru 
şomaj datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor modalităţi legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului asigurărilor pentru şomaj (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii de asigurări pentru şomaj 
datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

676 "Asigurări sociale" 
- cu sumele reprezentând cheltuielile privind plata drepturilor de asigurări pentru şomaj reţinute 
de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii. 

Contul 7452 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj" se debitează prin creditul 
contului: 

121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 



4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj din anul curent (operaţiunea se poate înregistra 
şi 4664=7452 în roşu). 

5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 

10.Contul 7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" 
Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ţin evidenta veniturilor 
realizate de bugetul asigurărilor pentru şomaj din contribuţii pentru asigurări de şomaj datorate 

de salariaţi şi alte persoane asimilate, potrivit legii. 
Contul 7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" este un cont de pasiv. În 

creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile 
incorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" se creditează prin debitul 
conturilor: 

4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru şomaj 

pe baza titlurilor de creanţă sau a altor modalităţi legale (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţiile asiguraţilor pentru şomaj (pe structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 
şomaj, pe baza actelor de control sau a altor modalităţi legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare din contribuţiile 
asiguraţilor pentru şomaj pe structura clasificaţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj 
(operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru şomaj 
stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

676 "Asigurări sociale" 
- cu sumele reprezentând cheltuieli privind plata drepturilor de asigurări pentru şomaj reţinute 
de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii. 

Contul 7462 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj" se debitează prin creditul 
contului: 

121.04 "Rezultatul patrimonial-bugetul asigurărilor pentru şomaj" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului de venituri, în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului patrimonial. 

4664 "Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj din anul curent (operaţiunea se poate înregistra 
şi 4664 = 7452 în roşu). 
5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 
11.Contul 750 "Venituri din proprietate" 

Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ţin evidenta restituirilor de 
fonduri din finanţarea bugetara a anilor precedenţi realizate de bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, potrivit legii. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 

patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 
5741 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu restituiri de fonduri din finanţarea bugetara a anilor precedenţi. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul contului: 
121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului de venituri, în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului patrimonial. 
12.Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 



Cu ajutorul acestui cont agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ţin evidenta veniturilor 

realizate de bugetul asigurărilor pentru şomaj din alte venituri pentru asigurări de şomaj, 
potrivit legii. 
Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului 

se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în 
contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor: 
5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din alte surse 
aferente bugetului asigurărilor pentru şomaj; 

- cu sumele încasate la trezoreria statului, reprezentând încasări din donaţii, sponsorizări şi alte 
transferuri voluntare pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri şi servicii; 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând donaţii, sponsorizări şi alte transferuri voluntare 

cuvenite bugetului. 
Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se debitează prin creditul contului: 

121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

13.Contul 766 "Venituri din dobânzi" 
Cu ajutorul acestui cont Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca tine evidenta 

veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare şi 
pentru împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 
patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 766 "Venituri din dobânzi" se creditează prin debitul conturilor: 
469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate" 

- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate. 
5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din dobânzi 
aferente bugetului asigurărilor pentru şomaj. 
Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debitează prin creditul contului: 

121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului, în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
14.Contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" 
Cu ajutorul acestui cont Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca, agenţiile pentru 

ocuparea forţei de munca şi centrele regionale de formare profesionala a adulţilor ţin evidenta 
plaţilor efectuate din creditele bugetare deschise şi disponibile pentru realizarea cheltuielilor 

prevăzute în buget. 
Contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" este un cont de pasiv. În creditul 
contului se înregistrează sumele plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar în debit 

sumele recuperate din finanţarea anului curent (avansuri sau sume neutilizate în totalitate din 
cele ridicate din cont, reconstituiri de plaţi eronat executate, sume recuperate din imputaţii ce 

privesc exerciţiul bugetar curent etc.). 
La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 

Contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" se creditează prin debitul 
contului: 
164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 

- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 
contractate de stat. 

165 "Împrumuturi interne şi externe garantat de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 
garantate de stat. 



167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 

- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor împrumuturi şi datorii 
asimilate. 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 

- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 232 "Avansuri 
acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanţarea bugetara. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 
- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanţarea bugetara. 

267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 

269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare" 
- cu sumele plătite pentru activele financiare achiziţionate. 

401 "Furnizori - debitori" 
- cu sumele plătite furnizorilor, pentru materialele aprovizionate, lucrări executate şi servicii 
prestate. 

403 "Efecte de plătit" 
- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 

404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele achitate furnizorilor de active fixe. 
405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 

- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 
409 "Furnizori - debitori" 

- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor, în contul unor livrări de bunuri, executări de 
lucrări sau prestări de servicii. 
421 "Personal-salarii datorate" 

- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 
legii. 

423 "Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând ajutoare şi indemnizaţii. 
424 "Şomeri - indemnizaţii datorate" 

- cu sumele plătite din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj reprezentând indemnizaţii de 
şomaj şi alte drepturi cuvenite asiguraţilor, potrivit legii. 

425 "Avansuri acordate personalului" 
- cu avansurile plătite personalului prin virament. 
426 "Drepturi de personal neridicate" 

- cu sumele achitate personalului prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 
neridicate. 

427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" 
- cu sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii. 
431 "Asigurări sociale" 

- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi angajaţilor la bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

437 "Asigurări pentru şomaj" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale asiguraţilor la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 

438 "Alte datorii şi creanţe sociale" 
- cu sumele plătite prin virament reprezentând alte datorii sociale. 

444 "Impozitul pe venitul din salarii şi din alte drepturi" 
- cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venituri din salarii şi din alte drepturi. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi 
vărsăminte asimilate. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

461 "Debitori" 
- cu suma cheltuielilor de executare silită înregistrate în sarcina debitorului, avansate de 
creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare. 



462 "Creditori" 

- cu sumele plătite creditorilor din contul de finanţare bugetara. 
468 "Împrumuturi acordate potrivit legii" 
- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai 

bugetului de stat pentru înfiinţarea în subordinea acestora a unor instituţii publice sau a unor 
activităţi finanţate integral din venituri proprii; 

- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii 
familiale precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite din finanţarea bugetara reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 

intr-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 
- cu sumele restituite necuvenite unităţii. 
518 "Dobânzi" 

- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt primite" 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite, rambursate. 
532 "Alte valori" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihna, tichetelor şi biletelor 

de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor 
de masa şi altor valori plătite din finanţarea de la buget. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alte conturi de trezorerie; 
- cu sumele care pot fi păstrate de instituţiile publice în contul "sume de mandat şi sume în 

depozit" la finele anului, reprezentând drepturi de personal neridicate în cursul anului; 
- cu sumele depuse în scopul participării la licitaţie pentru obţinerea de valuta; 

- cu sumele virate din contul de finanţare bugetara la banca pentru deschiderea de acreditive. 
670 "Subvenţii" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând subvenţii de la buget. 

671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri curente intre 

unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget. 
673 "Transferuri interne" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri interne acordate 

de la buget. 
674 "Transferuri în străinătate" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri în străinătate 
acordate de la buget. 
676 "Asigurări sociale" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând asigurări sociale. 
677 "Ajutoare sociale" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând ajutoare sociale. 
Contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" se debitează prin creditul 
conturilor: 

267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, care provin din anul 

curent; 
- cu valoarea garanţiilor restituite de furnizori, care provin din anul curent. 413 "Efecte de primit 

de la clienţi" 
- cu sumele încasate de la clienţi în contul de finanţare pentru care potrivit reglementarilor 
legale exista obligaţia vărsării lor în întregime la bugetul statului. 

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus din alte datorii şi 

creanţe. 
461 "Debitori" 
- cu sumele încasate de la debitori în contul de finanţare (in cazul în care privesc anul curent). 



473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 

- cu sumele clarificate încasate în contul de finanţare, care necesita clarificări suplimentare. 
5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj". 
- la sfârşitul perioadei, închiderea contului de finanţare la nivelul plaţilor nete de casa. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 

15.Contul 772 "Venituri din subvenţii" 
Cu ajutorul acestui cont Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca tine evidenta 
veniturilor din subvenţii primite de la bugetul de stat potrivit legii. 

Contul 772 "Venituri din subvenţii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, veniturile incorporate în contul de rezultat 

patrimonial. 
Contul se detaliază în contul sintetic de gradul II: 

7721 "Subvenţii de la bugetul de stat" 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 772 "Venituri din subvenţii" se creditează prin debitul contului: 

5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" 
- cu subvenţiile primite de la bugetul de stat. 

Contul 772 "Venituri din subvenţii" se debitează prin creditul contului: 
121.04 "Rezultatul patrimonial-bugetul asigurărilor pentru şomaj" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial; 
- cu subvenţiile restituite bugetului de stat. 

(2)Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 

  Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj     

  Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj (încasări din alte surse) 5741 % 
7514, 766 

  Înregistrarea sumelor încasate eronat 5741 4664 

  Înregistrarea sumelor de restituit sau de compensat 4664 

4674 

4674 

5741 

  Înregistrarea sumelor încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului 

asigurărilor pentru şomaj şi depunerea în contul de trezorerie 

531 

581 
5741 

% 

7514 
531 

581 

  Înregistrarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate     

  Înregistrarea titlurilor de participare (acţiuni pe termen mediu şi lung) rezultate din 

conversia creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj 

260 4664 

  Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de 
participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune 

% 
5741 

664 

260 

  Înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de 
participare vândute şi preţul de cesiune 

5741 % 
260 

764 

  Înregistrarea creanţelor reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu 
şi lung, dobândite ca urmare a conversiei creanţelor bugetare 

4664 750 

  Înregistrarea titlurilor de participaţii pe termen mediu şi lung achiziţionate de 

bugetul asigurărilor pentru şomaj 

260 269 

  Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 "Disponibil din dividende 

încasate de la societăţi comerciale" şi virarea în contul bugetului asigurărilor 

sociale de stat 

550 

581 

5741 

4664 

550 

581 

  Înregistrarea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj     

  Înregistrarea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe baza titlurilor de 

creanţa, pe structura clasificaţiei bugetare 

4664 % 

7452,7462, 750 

  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj cu dobânzile 

şi penalităţile de întârziere 

4664 % 

7452,7462 

  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe baza 
actelor de control sau a altor documente legale 

4664 % 
7452,7462 

  Stingerea creanţelor fiscale     

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului 
asigurărilor pentru şomaj prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi şi depunerea 

în cont de trezorerie 

5311 
581 

5741 

4664 
5311 

581 

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului 

asigurărilor pentru şomaj prin intermediul trezoreriilor statului 

5741 4664 

  Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului asigurărilor pentru 
şomaj - analitic distinct (in negru) 

- analitic distinct (in roşu) 

  
4664 

4664 

% 
7452, 7462, 

% 



7452, 7462, 

  Sume de compensat sau de restituit contribuabilului 4664 4674 

  Compensarea cu obligaţii de plata viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care 

exced creanţele bugetului asigurărilor pentru şomaj 

4674 4664 

  Compensarea cu obligaţii datorate altor bugete 4664 4674 

  Virarea către alte bugete 4674 5741 

  Restituiri de sume     

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscala 4664 

4674 

4674 

5741 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare unei erori de 
calcul 

4664 
4674 

4674 
5741 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare a aplicării 

eronate a prevederilor legale 

4664 

4674 

4674 

5741 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus stabilite prin hotărâri 

ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii 

4664 

4674 

4674 

5741 

  Restituirea, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru 
sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal 

666 
4674 

4674 
5741 

  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publica a statului, urmare procedurii de 

executare silita 

212 101 

  Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetului 

asigurărilor pentru şomaj 

6812 496 

  Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 

496 7812 

  Scutirea sau anularea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj din anul curent % 

7452, 
7462 

4664 

  Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj din 
anii precedenţi 

117.04 4664 

  Înregistrarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj     

  Înregistrarea cheltuielilor privind drepturile de şomaj şi a altor drepturi de asigurări 
sociale reţinute 

676 424 

  Înregistrarea obligaţiilor aferente plaţii drepturilor de asigurări pentru şomaj şi a 

altor drepturi de asigurări sociale: 
- cu sumele reţinute şomerilor pentru stingerea debitelor datorate instituţiei publice 

- sumele plătite prin conturile de la trezorerie reprezentând indemnizaţii datorate 

şomerilor 

- sumele plătite în numerar reprezentând indemnizaţii de şomaj datorate şomerilor 

- înregistrarea indemnizaţiilor de şomaj neridicate 

424 % 

461 
7704 

531 

426 

  Acordarea de împrumuturi sub un an din bugetul asigurărilor pentru şomaj     

  Acordarea de împrumuturi sub un an 4683 5741 

  Înregistrarea dobânzii conform contract 469 766 

  Rambursarea împrumuturilor acordate sub un an 5741 4683 

  Încasarea dobânzii la împrumuturile sub un an 5741 469 

  Acordarea de împrumuturi peste un an din bugetul asigurărilor pentru şomaj     

  Acordarea de împrumuturi peste un an 2673 5741 

  Înregistrarea dobânzii conform contract 2674 766 

  Rambursarea împrumuturilor acordate peste un an 5741 2673 

  Încasarea dobânzii la împrumuturile peste un an 5741 2674 

  Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului 

asigurărilor pentru şomaj 

    

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri 7xx 121.04 

  La sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli 121.04 6xx 

  Închiderea contului de finanţare la nivelul plaţilor nete de casa şi diminuarea 

disponibilului bugetului asigurărilor pentru şomaj 

7704 5741 

  Preluarea soldului debitor al contului de disponibil în rezultatul execuţiei bugetare 

din anul curent 

5742 5741 

  Preluarea soldului creditor al contului de disponibil în rezultatul execuţiei bugetare 
din anul curent 

5741 5742 

  La începutul anului următor transferul rezultatului patrimonial (excedent) asupra 

rezultatului reportat 

121.04 117.04 

  La începutul anului următor transferul rezultatului patrimonial (deficit) asupra 

rezultatului reportat 

117.04 121.04 

  Transferul rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj în contul 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca 
    

  Preluarea de la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca la Agenţia Naţionala 

pentru Ocuparea Forţei de Munca a deficitului execuţiei bugetare înregistrate în 

anul curent 

5742 481 

  Virarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de munca la Agenţia Naţionala 

pentru Ocuparea Forţei de Munca a excedentului execuţiei bugetare înregistrate în 
anul curent 

481 5742 



  Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca 
    

  Preluarea de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca a 

excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de agenţiile pentru 
ocuparea forţei de munca 

5742 481 

  Acoperirea de către Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca a 

deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de agenţiile pentru 
ocuparea forţei de munca 

481 5742 

  Transferul excedentului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii 

precedenţi 

5743 5742 

  Transferul deficitului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii 

precedenţi 

5742 5743 

* Se înregistrează analitic pe baza clasificaţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj. 
*) La pct. 2 Monografia privind Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, la 
Acordarea de împrumuturi peste un an din bugetul asigurărilor pentru şomaj, primele doua 

operaţiuni se înregistrează astfel: 
 

(la data 13-nov-2006 alin. (2) din capitolul XIII modificat de subpunctul VII.. din anexa 1 din Ordinul 
1649/2006 ) 

  Acordarea de împrumuturi peste un an 2675 5741 

  Înregistrarea dobânzii conform contract 2676 766 

*) Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice" se 

modifică şi se completează astfel: 
- se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al 

bugetului asigurărilor pentru şomaj" împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de acesta şi 
se înlocuieşte cu următorul text: 

 
(la data 01-ian-2014 alin. (2) din capitolul XIII modificat de alin. (13), punctul 3. din anexa 1 din Ordinul 

2021/2013 ) 

Nr. Crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

A. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor de 

şomaj la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale, la 
sfârşitul 7 trimestrului 

    

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor de şomaj la 

nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi al unităţilor teritoriale, la 

sfârşitul exerciţiului financiar 

    

1. La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale     

1.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 

bugetul asigurărilor de şomaj în anul curent 

770 57402 

1.2. Închiderea contului 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale" şi a contului 5740102 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj", cu 

soldurile conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj din anul curent 

57402 

57402 

5740101 

5740102 

1.3. Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj din disponibilităţile aflate în contul 

curent general al trezoreriei statului - la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

5740202 1660203 

1.4. Evidenţierea sumelor de restituit trezoreriei statului din cele acordate pentru acoperirea 

deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj - la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 

1660203 1660103 

1.5. Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului 

bugetului asigurărilor pentru şomaj - la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

1660103 5740202 

2. La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă     

2.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 

bugetul de stat în anul curent 

770 52002 

2.2. Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" cu soldul 
plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent 

52002 489 

C. La începutul exerciţiului financiar următor     

1. La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale     

1.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări 48109 

117 

117 

48109 

1.2. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 
curent 

489 117 

CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI 
FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 

(1)Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 
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1.Contul 133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului 

nr. 150/2002" 
Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate ţin evidenta fondului de rezerva constituit potrivit legii. 

Contul 133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 150/2002" este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează sumele încasate 

pentru constituirea fondului de rezerva, în limita prevăzuta de lege, iar în debit sumele utilizate 
potrivit legii. Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rezerva aferent bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Contul 133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 150/2002" se creditează prin debitul conturilor: 

527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 150/2002" 

- la sfârşitul anului, cu fondul de rezerva încasat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate da 
la casele de asigurări de sănătate, potrivit legii. 
7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" 

- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva, constituit potrivit legii. 
7463 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate" 

- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva, constituit potrivit legii. 
7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva, constituit potrivit legii. 

750 "Venituri din proprietate" 
- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva, constituit potrivit legii. 

7514 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" 
- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva, constituit potrivit legii. 
766 "Venituri din dobânzi" 

- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva, constituit potrivit legii. 
772 "Venituri din subvenţii" 

- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fondul de rezerva, constituit din contribuţii de 
asigurări de sănătate primite ca subvenţii, potrivit legii. 
Contul 133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului 

nr. 150/2002" se debitează prin creditul conturilor: 
117.05 "Rezultatul reportat - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele transferate în contul de rezultat al bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, reprezentând utilizarea fondului de rezerva, conform prevederilor legale. 
527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului 

nr. 150/2002" 
- la sfârşitul anului, cu fondul de rezerva virat de casele de asigurări de sănătate Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate, potrivit legii. 
2.Contul 4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate ţin evidenta creanţelor bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispoziţiilor legale. 
Contul 4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" este 

un cont de activ. În debitul contului se înregistrează creanţele bugetului fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate reprezentând obligaţiile contribuabililor, potrivit legii, iar în 
credit stingerea creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Soldul debitor reprezintă creanţe ale bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate existente la un moment dat. 

Contul 4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se 
debitează prin creditul conturilor: 

4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabilului sau din oficiu, potrivit 
dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala ca urmare a unei 

erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 
sau altor organe competente. 

7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" 
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- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii pentru asigurări sociale de 

sănătate datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe 
structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori (pe structura clasificaţiei 
bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii pentru asigurări sociale 
de sănătate datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (operaţiune în roşu); 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii pentru asigurări sociale de 

sănătate datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în 
roşu). 

7463 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale de sănătate pe baza titlurilor de creanţă sau a altor modalităţi legale (pe 

structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 

contribuţiile asiguraţilor asigurări sociale de sănătate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale de sănătate, pe baza actelor de control sau a altor modalităţi legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare din contribuţiile 
asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate pe structura clasificaţiei bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate (operaţiune în roşu); 
cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale de sănătate stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 

750 "Venituri din proprietate" 
- cu sumele reprezentând alte venituri datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 
Contul 4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se 
creditează prin debitul conturilor: 

117.05 "Rezultatul reportat - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege, 

reprezentând creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate daca 
veniturile provin din anii precedenţi. 
260 "Titluri de participare" 

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanţelor bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele de compensat care exced creanţele bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate cu obligaţii de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit 

legii. 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului provenite din creanţe ale bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, (pe structura clasificaţiei bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate). 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate; 
7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent 
(operaţiunea se poate înregistra şi 4665 = 7453 în roşu). 

7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent 
(operaţiunea se poate înregistra şi 4665 = 7469 în roşu). 
3.Contul 4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 



Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate ţin evidenta veniturilor bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ce urmează a fi restituite contribuabililor, 
la cerere sau din oficiu, potrivit legii. 
Contul 4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" este 

un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele aferente bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de restituit sau de compensat la cererea 

contribuabililor sau din oficiu, iar în debit sumele plătite acestora sau compensate cu alte 
creanţe ale bugetelor, sau creanţe ale altor bugete. 
Soldul creditor reprezintă sumele datorate creditorilor. 

Contul 4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se 
creditează prin debitul conturilor: 

4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit 

dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscala ca urmare a unei 
erori de calcul, aplicarea eronata a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare 
sau altor organe competente. 

5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil fără existenta unui titlu de creanţa, ce urmează a 

se restitui contribuabilului. 
666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după 

termenul legal de plata. 
Contul 4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se 

debitează prin creditul conturilor: 
4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" cu sumele 
de compensat, care exced creanţele bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, cu obligaţii de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenta 
unor titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare unei erori de calcul, ca 
urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau a altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele plătite către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele reprezentând dobânzi plătite contribuabililor pentru sumele restituite după 
termenul legal de plata. 
4.Contul 527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a 

Guvernului nr. 150/2002" 
Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 

Sănătate ţin evidenta disponibilului din fondul de rezerva aferent bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate. 
Contul 527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a 

Guvernului nr. 150/2002" este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistrează sumele 
încasate pentru constituirea fondului de rezerva, în limita prevăzuta de lege, iar în credit, 

sumele utilizate potrivit legii. 
Soldul debitor reprezintă disponibilul fondului de rezerva aferent bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate. 

Contul 527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a 
Guvernului nr. 150/2002" se debitează prin creditul contului: 133 "Fondul de rezervă 

constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 
- la sfârşitul anului, cu fondul de rezerva încasat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate de 

la casele de asigurări de sănătate, potrivit legii. 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva constituit potrivit legii. 

Contul 527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a 
Guvernului nr. 150/2002" se creditează prin debitul conturilor: 133 "Fondul de rezervă 

constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 
- la sfârşitul anului, cu fondul de rezerva virat de casele de asigurări de sănătate Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate, potrivit legii. 
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5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- cu sumele virate în contul de rezultat al fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru utilizarea fondului de rezerva, conform prevederilor legale. 
5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 

cu sumele virate în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anii precedenţi, pentru sumele 
utilizate pentru acoperirea deficitului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

5.Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenta sumelor încasate pentru creanţele 
bugetare încasate prin intermediul cardurilor. 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil reprezentând sumele încasate 

pentru unele bugete precum şi creanţele bugetare încasate prin intermediul cardurilor, iar în 
credit se înregistrează sumele virate bugetelor. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri la un moment dat. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5291 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"; 

5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local"; 
5299 "Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor". 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se debitează prin creditul 
contului: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele încasate reprezentând creanţe bugetare încasate prin intermediul cardurilor; 
- cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat. 

Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se creditează prin debitul 
contului: 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 

- cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate. 
6. Contul 571 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

(la data 22-mai-2006 alin. (1), punctul 6. din capitolul XIV modificat de subpunctul IX.. din anexa 1 din Ordinul 

556/2006 ) 
Cu ajutorul acestui cont, casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate ţin evidenta disponibilităţilor bugetului asigurărilor sociale de sănătate, urmare 

veniturilor încasate şi plaţilor efectuate prin conturile deschise la unităţile trezoreriei statului. 
Contul 571 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" este un cont 

bifuncţional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului 
asigurărilor sociale de sănătate pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale, 
iar în credit, sume restituite sau plătite din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate aflate la trezoreria statului. 
Disponibilităţile de la sfârşitul anului se utilizează pentru restituirea subvenţiilor primite de la 
bugetul de stat. 

Soldul creditor al contului, reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile la nivelul 
caselor de asigurări de sănătate şi Casei Naţionala de Asigurări de Sănătate. 

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 
5714 "Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" (cont 

sintetic de gradul II) 
(la data 22-mai-2006 alin. (1), punctul 6. din capitolul XIV completat de subpunctul IX.. din anexa 1 din Ordinul 

556/2006 ) 
Contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate" se debitează prin creditul conturilor: 
260 "Titluri de participare" 

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabila a titlurilor de participare vândute; 
- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare şi preţul de cesiune. 
4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
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- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanţe, detaliate pe structura 

clasificaţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele încasate în contul de disponibil fără existenta unui titlu de creanţa, ce urmează a 

se restitui contribuabilului. 
5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- la sfârşitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate depuse la trezorerie. 

7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din alte surse 

aferente bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
750 "Venituri din proprietate" 
- cu sumele încasate reprezentând venituri din proprietate aferente Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe structura clasificaţiei bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 

7514 "Diverse venituri" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din diverse 
venituri aferente bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din donaţii, 

sponsorizări şi alte transferuri voluntare pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 766 "Venituri din dobânzi" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând dobânzi aferente 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
772 "Venituri din subvenţii" 

- cu sumele reprezentând subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte administraţii la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
Contul 5711 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se creditează 

prin debitul conturilor: 
4675 "Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenta 
unor titluri de creanţa, plătite în plus faţă de obligaţia fiscala, ca urmare unei erori de calcul, ca 
urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 

sau a altor organe competente potrivit legii; 
- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele reprezentând dobânzi plătite contribuabililor pentru sumele restituite după 
termenul legal de plata. 
527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 150/2002" 

- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fond de rezerva, constituit potrivit legii. 
5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- la sfârşitul anului, cu soldul debitor al contului venituri ale bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 
7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 
7463 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 
7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 

- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 
[textul din alin. (1), punctul 6. din capitolul XIV a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (14), 
punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 

[textul din alin. (1), punctul 6. din capitolul XIV a fost abrogat la 01-ian-2014 de alin. (14), 
punctul 1. din anexa 1 din Ordinul 2021/2013] 

7.Contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

https://idrept.ro/00059240.htm
https://idrept.ro/00160641.htm#do|ax1|al14|pt1
https://idrept.ro/00160641.htm#do|ax1|al14|pt1
https://idrept.ro/00160641.htm#do|ax1|al14|pt1
https://idrept.ro/00160641.htm#do|ax1|al14|pt1


Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 

Sănătate ţin evidenta rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate de la sfârşitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului. 
Contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional. 

În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar în credit, soldul creditor la contului 

de disponibil al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate şi la Casa Naţionala de Asigurări de 

Sănătate. 
Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate şi la Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate. 

Contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul conturilor: 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 
- preluarea de către casele de asigurări de sănătate de la Casa Naţionala de Asigurări de 

Sănătate a deficitului execuţiei bugetare înregistrat în anul curent; 
- preluarea de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate a excedentului înregistrat de 

casele de asigurări de sănătate. 
5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 
- la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 
481 "Decontări intre instituţia superioara şi instituţiile subordonate" 

- virarea de către casele de asigurări de sănătate a excedentului execuţiei bugetare din anul 
curent la Casa Naţionala de Asigurări de sănătate; 
- acoperirea de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate a deficitului execuţiei bugetare 

din anul curent la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 

- la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 
166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare» 
- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru 

finanţarea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit 
legii. 

166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare» 
- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în situaţia în care rezultatul 

execuţiei bugetare este excedent. 
770 «Finanţarea de la buget» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii acestuia 
şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
din anul curent. 

(la data 01-ian-2014 alin. (1), punctul 7. din capitolul XIV completat de alin. (14), punctul 2. din anexa 1 

din Ordinul 2021/2013 ) 
8.Contul 5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" 

Cu ajutorul acestui cont Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate evidenţiază excedentului 
rezultat din execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din anii 
precedenţi, aflat în contul deschis la trezoreria statului. 

Contul 5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea 

deficitului din anul curent. 
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate din anii precedenţi. 

Contul 5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul 
contului: 

527 "Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 150/2002" 
- cu sumele virate în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anii precedenţi, pentru 

acoperirea deficitului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 
5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 
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- la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 5713 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul 
contului: 
5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" 

- la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 
9.Grupa 74 "Venituri din contribuţii de asigurări" 

Grupa 74 "Venituri din contribuţii de asigurări" cuprinde următoarele sintetice de gradul I: 745 
"Contribuţiile angajatorilor" şi 746 "Contribuţiile asiguraţilor" care se dezvolta pe conturi 
sintetice de gradul II astfel: 

7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate", 
7463 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate", 

7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale". 
10.Contul 7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" 

Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate ţin evidenta veniturilor realizate de 
bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate datorate de angajatori, potrivit legii. 

Contul 7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" este un cont de 
pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârşitul perioadei, 

totalul veniturilor realizate, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" se creditează prin 

debitul conturilor: 
4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii pentru asigurări sociale de 
sănătate datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe 
structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori (pe structura clasificaţiei 

bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţii pentru asigurări sociale 
de sănătate datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 

- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare pe structura clasificaţiei 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţii pentru asigurări sociale de 
sănătate datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în 
roşu). 

Contul 7453 "Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate" se debitează prin 
creditul contului: 

121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 
- la sfârşitul perioadei cu sumele reprezentând fond de rezerva constituit potrivit legii. 

4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 
creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate daca veniturile 

provin din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 4665 = 7453 în roşu). 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 
11.Contul 7463 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate" 

Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate ţin evidenta veniturilor realizate de 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din contribuţii pentru asigurări 
sociale de sănătate datorate de salariaţi şi alte persoane asimilate, potrivit legii. 

Contul 7463 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate" este un cont de 
pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, 

totalul veniturilor realizate, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
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Contul 7463 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate" se creditează prin 

debitul conturilor: 
4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale de sănătate pe baza titlurilor de creanţă sau a altor documente legale (pe 
structura clasificaţiei bugetare); 

- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere din 
contribuţiile asiguraţilor asigurări sociale de sănătate (pe structura clasificaţiei bugetare); 
- cu sumele reprezentând majorarea creanţelor provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale de sănătate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale; 
- cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanţelor bugetare din contribuţiile 

asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate pe structura clasificaţiei bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate (operaţiune în roşu); 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare provenite din contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale de sănătate stinse urmare a procedurii de executare silită (operaţiune în roşu). 
Contul 7463 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate" se debitează prin 

creditul contului: 
121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 

- la sfârşitul perioadei cu sumele reprezentând fond de rezerva constituit potrivit legii. 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 
12.Contul 7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" 
Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate ţin evidenta veniturilor realizate de 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din alte contribuţii ale altor 
persoane pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. 

Contul 7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" este un cont de pasiv. 
În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul 
veniturilor realizate, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" se creditează prin 

debitul conturilor: 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din alte 

contribuţii ale altor persoane aferente bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate. 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând încasări din alte contribuţii ale altor persoane 
aferente bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Contul 7469 "Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale" se debitează prin 
creditul contului: 

121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 
- la sfârşitul perioadei cu sumele reprezentând fond de rezerva constituit potrivit legii. 

4665 "Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele stinse prin scutire, anulare şi alte modalităţi prevăzute de lege, reprezentând 

creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate daca veniturile 
provin din anul curent (operaţiunea se poate înregistra şi 4665 = 7469 în roşu). 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 
13.Contul 750 "Venituri din proprietate" 

Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate ţin evidenta veniturilor din proprietate realizate de bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. 
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Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul veniturilor realizate, pentru 
închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor: 4665 "Creanţe ale 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele reprezentând alte venituri datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele încasate reprezentând venituri din proprietate aferente Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate pe structura clasificaţiei bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate. 
Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul contului: 

121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 
- la sfârşitul perioadei cu sumele reprezentând fond de rezerva constituit potrivit legii. 

14.Contul 7514 "Diverse venituri" 
Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate ţin evidenta veniturilor realizate de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate din diverse venituri, potrivit legii. 
Contul 7514 "Diverse venituri" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 

veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul veniturilor realizate, pentru 
închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 7514 "Diverse venituri" se creditează prin debitul conturilor: 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din diverse 
venituri aferente bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
531 "Casa" 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând încasări din diverse venituri aferente bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Contul 7514 "Diverse venituri" se debitează prin creditul contului: 121.05 "Rezultatul 
patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 

- la sfârşitul perioadei cu sumele reprezentând fond de rezerva constituit potrivit legii. 
15.Contul 7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)" 
Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 

Sănătate ţin evidenta veniturilor realizate de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate din donaţii, sponsorizări şi alte transferuri voluntare pentru asigurări de sănătate, 

potrivit legii. 
Contul 7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)" este un cont 
de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul 

perioadei, totalul veniturilor realizate, pentru închiderea contului şi stabilirea rezultatului 
patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 
Contul 7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)" se 

creditează prin debitul conturilor: 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din donaţii, 

sponsorizări şi alte transferuri voluntare pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 

531 "Casa" 
- cu sumele încasate în numerar reprezentând încasări din donaţii, sponsorizări şi alte 
transferuri voluntare aferente bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
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Contul 7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)" se debitează 

prin creditul contului: 
121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
16.Contul 766 "Venituri din dobânzi" 

Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate ţin evidenta veniturilor realizate de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate din dobânzi. 

Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul veniturilor realizate, pentru 

închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial. 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 766 "Venituri din dobânzi" se creditează prin debitul conturilor: 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din dobânzi 

aferente bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debitează prin creditul contului: 

121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 
- la sfârşitul perioadei cu sumele reprezentând fond de rezerva constituit potrivit legii. 

17.Contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate ţin evidenta plaţilor efectuate din creditele bugetare deschise şi disponibile pentru 

realizarea cheltuielilor prevăzute în buget. 
Contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele plătite din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar în debit sumele recuperate din finanţarea 
anului curent (avansuri sau sume neutilizate în totalitate din cele ridicate din cont, reconstituiri 

de plaţi eronat executate, sume recuperate din imputaţii ce privesc exerciţiul bugetar curent 
etc.). 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se 
creditează prin debitul conturilor: 

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

contractate de stat. 
165 "Împrumuturi interne şi externe garantat de stat" 
- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat. 
167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 

- cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor împrumuturi şi datorii 
asimilate. 
168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 

- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. 
232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanţarea bugetara. 
234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" 

- cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanţarea bugetara. 
267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea garanţiilor depuse la furnizori pentru utilităţi. 

269 "Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare" 
- cu sumele plătite pentru activele fixe financiare achiziţionate. 

401 "Furnizori - debitori" 
- cu sumele plătite furnizorilor, pentru materialele aprovizionate, lucrări executate şi servicii 
prestate. 
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403 "Efecte de plătit" 

- cu plăţile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 
404 "Furnizori de active fixe" 
- cu sumele plătite furnizorilor de active fixe. 

405 "Efecte de plătit pentru active fixe" 
- cu plăţile efectuate către furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 

409 "Furnizori - debitori" 
- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor, în contul unor livrări de bunuri, executări de 
lucrări sau prestări de servicii. 

421 "Personal-salarii datorate" 
- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând salarii şi alte drepturi cuvenite potrivit 

legii. 
423 "Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate" 

- cu sumele plătite prin virament salariaţilor reprezentând ajutoare materiale, achitate. 
425 "Avansuri acordate personalului" 
- cu avansurile plătite personalului prin virament. 

426 "Drepturi de personal neridicate" 
- cu sumele achitate personalului prin virament, evidenţiate anterior ca drepturi de personal 

neridicate. 
427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" 
- cu sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii. 

431 "Asigurări sociale" 
- cu sumele plătite pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate şi 

asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale. 
437 "Asigurări pentru şomaj" 
- cu sumele virate reprezentând contribuţiile angajatorilor şi ale angajaţilor la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 
438 "Alte datorii şi creanţe sociale" 

- cu sumele plătite prin virament reprezentând alte datorii sociale. 
444 "Impozitul pe venitul din salarii şi din alte drepturi" 
- cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venituri din salarii şi din alte drepturi. 

446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 
- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate. 
448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" 
- cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii faţă de acesta. 

461 "Debitori" 
- cu suma cheltuielilor de executare silită înregistrate în sarcina debitorului, avansate de 

creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare. 
462 "Creditori diverşi" 
- cu sumele plătite creditorilor din contul de finanţare bugetara. 

471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 
- cu sumele plătite din finanţarea bugetara reprezentând cheltuielile efectuate anticipat. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu plăţile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva 
intr-un cont, necesitând clarificări suplimentare; 

- cu sumele restituite necuvenite unităţii. 
518 "Dobânzi" 

- cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt primite" 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite, rambursate. 
532 "Alte valori" 
- cu valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihna, tichetelor şi biletelor 

de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanţi auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor 
de masa şi altor valori plătite din finanţarea de la buget. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alte conturi de trezorerie; 



- cu sumele care pot fi păstrate de instituţiile publice în contul "sume de mandat şi sume în 

depozit" la finele anului, reprezentând drepturi de personal neridicate în cursul anului; 
- cu sumele depuse în scopul participării la licitaţie pentru obţinerea de valuta; 
- cu sumele virate din contul de finanţare bugetara la banca pentru deschiderea de acreditive. 

666 "Cheltuieli privind dobânzile" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând dobânzi aferente 

împrumuturilor acordate de bănci. 
670 "Subvenţii" 
- cu plăţile efectuate reprezentând regularizarea subvenţii de la buget. 

671 "Transferuri curente intre unităţi ale administraţiei publice" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri curente intre 

unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget. 
673 "Transferuri interne" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri interne acordate 
de la buget. 
674 "Transferuri în străinătate" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând transferuri în străinătate 
acordate de la buget. 

676 "Asigurări sociale" 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând asigurări sociale. 
677 "Ajutoare sociale" 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetara reprezentând ajutoare sociale. 
Contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se 

debitează prin creditul conturilor: 
267 "Creanţe imobilizate" 
- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, care provin din anul 

curent; 
- cu valoare garanţiilor restituite de furnizori, care provin din anul curent. 461 "Debitori diverşi" 

- cu sumele încasate de la debitori în contul de finanţare (in cazul în care privesc anul curent). 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 
- cu sumele încasate în contul de finanţare, care necesita clarificări suplimentare. 

5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări de sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu totalul plaţilor nete de casa efectuate. 

581 "Viramente interne" 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 
18.Contul 772 "Venituri din subvenţii" 

Cu ajutorul acestui cont casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate, ţin evidenta veniturilor din subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte 

administraţii conform legii. 
Contul 772 "Venituri din subvenţii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează 
veniturile realizate, iar în debit, la sfârşitul perioadei, totalul veniturilor realizate, pentru 

închiderea contului şi stabilirea rezultatului patrimonial. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

7721 "Subvenţii de la bugetul de stat" 
7722 "Subvenţii de la alte administraţii" 
La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 772 "Venituri din subvenţii" se creditează prin debitul contului: 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

- cu sumele reprezentând subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte administraţii la 
nivelul caselor de asigurări de sănătate. 

Contul 772 "Venituri din subvenţii" se debitează prin creditul contului: 
121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
133 "Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002" 

- la sfârşitul anului, cu sumele reprezentând fondul de rezerva, constituit din contribuţii de 
asigurări de sănătate primite ca subvenţii, potrivit legii. 
(2)Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 
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  Înregistrarea veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate 
    

  Înregistrarea veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 

5711 % 

7469, 750 7514,7515, 
766,772 

  Înregistrarea sumelor de restituit sau de compensat 4665 

4675 

4675 

5711 

  Înregistrarea sumelor încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi depunerea în contul de 

trezorerie 

531 

581 

5711 

% 

7469, 750 531 581 

  Înregistrarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate     

  Înregistrarea titlurilor de participare (acţiuni pe termen mediu şi lung) rezultate din 

conversia creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 

260 4665 

  Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de 

participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune 

% 

5711 664 

260 

  Înregistrarea încasării diferenţelor favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor 

de participaţii pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune 

5711 % 

260 

764 

  Înregistrarea creanţelor reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu 

şi lung, dobândite ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare 

4665 750 

  Înregistrarea titlurilor de participaţii pe termen mediu şi lung achiziţionate de 
bugetul local 

260 269 

  Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 "Disponibil din dividende 

încasate de la societăţi comerciale" şi virarea în contul bugetului fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate 

550 

581 
5711 

4665 

550 
581 

  Înregistrarea creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate 
    

  Înregistrarea creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pe baza titlurilor de creanţa, pe structura clasificaţiei bugetare 

4665 % 

7453, 7463 

  Înregistrarea majorării creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere 4665 % 

7453, 7463 

  Înregistrarea majorării creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe baza actelor de control sau a altor documente legale 

4665 % 
7453, 7463 

  Stingerea creanţelor fiscale     

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului 
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin casierie, inclusiv 

dobânzi şi penalităţi şi depunerea în cont de trezorerie 

5311 
581 

5711 

4665 
5311 

581 

  Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului 
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin intermediul 

trezoreriilor statului 

5711 4665 

  Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate - analitic distinct (in negru) 

- analitic distinct (in roşu) 

  
4665 

4665 

% 
7453, 7463 750 

% 

7453, 7463 750 

  Sume de compensat sau de restituit contribuabilului 4665 4675 

  Compensarea cu obligaţii de plata viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor 

care exced creanţele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 

4675 4665 

  Compensarea cu obligaţii datorate altor bugete 4665 4675 

  Virarea către alte bugete 4675 5711 

  Restituiri de sume     

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscala 4665 

4675 

4675 

5711 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare unei erori de 

calcul 

4665 

4675 

4675 

5711 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare a aplicării 
eronate a prevederilor legale 

4665 4675 4675 5711 

  Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus stabilite prin hotărâri 

ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii 

4665 

4675 

4675 

5711 

  Restituirea, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru 

sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal 

666 

4675 

4675 

5711 

  Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi     

  Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publica a statului, urmare procedurii de 

executare silita 

212 101 

  Stingerea creanţelor bugetare care provin din anul curent % 
7453, 7463 750 

4665 

  Stingerea creanţelor bugetare care provin din anul precedent 121.05 4665 

  Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru creanţe depreciate 6812 496 

  Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor 496 7812 

  Scutirea sau anularea creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate din anul curent 

% 

7453,7463 7469 
117.05 

4665 

4665 



Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate din anii precedenţi 

  La sfârşitul anului, constituirea fondului de rezerva, potrivit legii % 

7453,7463 7469,7514. 
766,772 

527 

133 

5711 

  Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
    

  La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri 7xx 121.05 

  La sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli 121.05 6xx 

  Închiderea contului de finanţare la nivelul plaţilor nete de casa şi diminuarea 

disponibilului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

7705 5711 

  Preluarea soldului debitor al contului de disponibil în rezultatul execuţiei bugetare 
din anul curent 

5712 5711 

  Preluarea soldului creditor al contului de disponibil în rezultatul execuţiei bugetare 

din anul curent 

5711 5712 

  La începutul anului următor     

  Transferul rezultatului patrimonial (excedent) asupra rezultatului reportat 121.05 117.05 

  Transferul rezultatului patrimonial (deficit) asupra rezultatului reportat 117.05 121.05 

  Transferul rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate 

    

  Preluarea de către casele de asigurări de sănătate de la Casa Naţionala de Asigurări 

de Sănătate a deficitului execuţiei bugetare înregistrate în anul curent 

5712 481 

  Virarea de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţionala de Asigurări de 
Sănătate a excedentului execuţiei bugetare înregistrate în anul curent 

481 5712 

  Virarea de către casele de asigurări de sănătate a fondului de rezerva la Casa 
Naţionala de Asigurări de Sănătate 

133 527 

  Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate 

    

  Încasarea de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate a fondului de rezerva 

virat de către casele de asigurări de sănătate 

527 133 

  Preluarea de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate a excedentului execuţiei 
bugetare din anul curent înregistrat de casele de asigurări de sănătate 

5712 481 

  Acoperirea de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate a deficitului execuţiei 

bugetare din anul curent înregistrat de casele de asigurări de sănătate 

481 5712 

  Transferul excedentului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii 

precedenţi 

5713 5712 

  Transferul deficitului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii 
precedenţi 

5712 5713 

  Acoperirea deficitului din disponibilităţile fondului de rezerva 5713 

133 

527 

117.05 

*) Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice" se 

modifică şi se completează astfel: 
- se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" împreună cu operaţiunile 
contabile cuprinse de acesta şi se înlocuieşte cu următorul text: 

 
(la data 01-ian-2014 alin. (2) din capitolul XIV modificat de alin. (14), punctul 3. din anexa 1 din Ordinul 

2021/2013 ) 

Nr. Crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

A. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate, la sfârşitul trimestrului 

    

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, la sfârşitul exerciţiului financiar 

    

1. La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale şi casele sectoriale (apărare, 

ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie) 

    

1.1. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul curent 

770 57102 

1.2. Închiderea contului 5710100 "Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate", cu soldul conturilor de venituri 

57102 5710100 

1.3. Acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din 

disponibilităţile aflate în contul curent general al trezoreriei statului - la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate. 

57102 1660204 

1.4. Evidenţierea sumelor de restituit trezoreriei statului din cele acordate pentru acoperirea 

deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate - la Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate 

1660204 1660104 

https://idrept.ro/00160641.htm#do|ax1|al14|pt3
https://idrept.ro/00160641.htm#do|ax1|al14|pt3


1.5. Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" - la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate 

1660104 57102 

C. La începutul exerciţiului financiar următor     

1. La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi unităţile teritoriale     

1.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări 48109 117 117 48109 

CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR 

EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI 

CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR 
EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI 

450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4503 Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4504 Sume de restituit Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4506 Sume avansate de Comisia Europeană -- INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4506.1 Avansuri primite de la Comisia Europeană sub formă de prefinanţare 

4506.2 Plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană 

454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4543.1 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4543.1.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 

4543.1.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate IS 

4543.1.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 

4543.1.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS 

4543.2 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET 

4543.2.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 

4543.2.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate FB 

4543.2.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

4543.2.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB 

4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

455 Sume de primit şi de restituit bugetului {prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

4553 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) 

4553.1 Sume de primit de la buget - prefinanţare 

4553.2 Sume de primit de la buget - cofinanţare 

4553.3 Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

4554 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) 

4554.1 Sume de restituit bugetului - prefinanţare 

4554.2 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 

4554.3 Sume de restituit bugetului-indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

456 Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe 

4563 Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile 

4564 Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile 

457 Sume avansate şi de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET 

4572 Sume avansate Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4572.1 Sume avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4572.2 Sume avansate Autorităţilor de Management pentru continuarea finanţării programelor operaţionale - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4573 Sume de recuperat de la Autorităţi le de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4573.1 Sume de recuperatele la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4573.1.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus IS 

4573.1.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate IS 

4573.1.3 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite IS 

4573.1.4 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite IS 

4573.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4573.2.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus FB 

4573.2.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate FB 

4573.2.3 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite FB 

4573.2.4 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite FB 

473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 

474 Sume în curs de certificare INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 



5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

5151.1 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale 

5151.1.01-05 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.06/07 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.2 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fonduri de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.06/07 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 

5187 Dobânzi de încasat 

558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 

5581.01-05 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5581.06/07 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

5582.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli indirecte 

5582.06/07 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe 

559 Disponibil de ia buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în căzul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 

559.1 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 

559.1.01-05 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

559.1.06/07 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe 

559.2 Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 

559.2.01-05 Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

559.2.06/07 Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe 

581 Viramente interne 

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului 

765 Venituri din diferenţe de curs valutar 

766 Venituri din dobânzi 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X   

Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale 

559.1 X   

Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X   

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 559.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale - plăţi directe 

559.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi directe 

559.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi directe 

559.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale 

559.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 
AM 

Sume în curs de certificare 474 X   

Sume datorate beneficiarilor 4544   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

AM 

Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

ACP + Cerere de fonduri 

Sume de primit de la CE 4503 X   

Sume în curs de certificare 474   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de certificare 474 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X   

Sume de primit de la CE 4503   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X   

Sume de primit de la CE 4503   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli Sume în curs de certificare 474 X   

Sume datorate beneficiarilor 4544   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 
plăţi directe 

5581.06/07 X   

Sume de primit de la buget-cofinanţare 4553.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 
ACP 

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X   

Sume în curs de certificare 474   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de certificare 474 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3 X   

  Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2 X   

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri 

pentru programele operaţionale - plăţi directe 

559.2.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri 

pentru programele operaţionale - plăţi directe 

559.2.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului 4554.1-3 X   

Sume de primit de la buget 4553.1-3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563 X   

Sume datorate beneficiarilor 4544   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile 

aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe 

5582.06/07 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile 
aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe 

5582.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 
buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

  Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite (cofinanţare) FB 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului (cofinanţare) 4554.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cheltuieli neeligibile - TVA) 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului (cheltuieli neeligibile - TVA) 4564   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 



Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli 
neeligibile-TVA) 

4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X X 

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare) 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului (cofinanţare) 4554.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite (cheltuieli neeligibile-TVA) FB 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului (cheltuieli neeligibile - TVA) 4564   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli 

neeligibile-TVA) 

4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari IS 4543.1.1-4   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari FB 4543.2.1-4   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X   

Sume de restituit CE 4504   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de încasat 5187 X   

Venituri din dobânzi 766   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

Dobânzi de încasat 5187   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

Dobânzi de încasat 5187   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668 X   

Decontări din operaţii în curs de clarificare 473   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Ordin de cumpărare valută Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X   

Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din diferenţe de curs valutar 765 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din dobânzi 766 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X   

Sume datorate beneficiarilor 4544   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 



Extras de cont Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X   

Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale 

559.1 X   

Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi indirecte 

559.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale - plăţi indirecte 

559.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi indirecte 

559.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale 

559.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale-plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 
AM 

Sume în curs de certificare 474 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 



Declaraţie de cheltuieli 
ACP + Cerere de fonduri 

Sume de primit de la CE 4503 X   

Sume în curs de certificare 474   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

AM 

Sume în curs de certificare 474 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Plăţi intermediare primite de CE 4506.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X   

Sume de primit de la CE 4503   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X   

Sume de primit de la CE 4503   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Ordin de schimb valutar Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale-plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3 X   

Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare pentru programele operaţionale 

559.2 X   

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

559.2.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

559.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare pentru programele operaţionale 

559.2   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3 X   

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X X 

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Dispoziţie de plată externă Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de încasat 5187 X   

Venituri din dobânzi 766   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

Dobânzi de încasat 5187   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   



Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

Dobânzi de încasat 5187   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668 X   

Decontări din operaţii în curs de clarificare 473   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Ordin de cumpărare valută Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X   

Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din diferenţe de curs valutar 765 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din dobânzi 766 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X   

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2   X 

451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA 

BUGET 

4514 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4516 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4516.1 Sume avansate de Autorităţile de Certificare sub formă de prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI 

FONDURI DE LA BUGET 

4516.2 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăti intermediare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI 

FONDURI DE LA BUGET 

454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4543.1 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4543.1.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 

4543.1.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate IS 

4543.1.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 

4543.1.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS 

4543.2 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET 

4543.2.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 

4543.2.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate FB 

4543.2.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

4543.2.4 Sume de recuperat de ia beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB 

4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET 

4544.1 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4544.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET 

4544.2.1 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANŢARE 

4544.2.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - CHELTUIELI NEELIGIBILE 

4544.2.3 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET-CHELTUIELI CONEXE 

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - FONDURI STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

455 Sume de primit ŞI de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4553 Sume de primit de la buget - cofinanţare 

4554 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 

456 Sume de primit ŞI de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile ŞI cheltuieli conexe INSTRUMENTE 

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4563 Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe 

4563.1 Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 

4563.2 Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene 

4563.3 Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe 

4564 Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe 



4564.1 Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 

4564.2 Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene 

4564.3 Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe 

473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 

515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

5151.1 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul 
de stat 

5151.1.01-05 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul 

de stat pentru finanţarea programelor operaţionale 

5151.2 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 

5187 Dobânzi de încasat 

558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile 

5581.01-05 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 

5582 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/ proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA de la buget aferente 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.1.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA de la buget aferente programelor 
operaţionale 

5582.1.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.2.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente 

programelor operaţionale 

5582.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.2.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente programelor operaţionale 

581 Viramente interne 

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

765 Venituri din diferenţe de curs valutar 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 
de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite - IS 4543.1.3 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 
fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debitori IS 4543.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 

fondurilor de la buget 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit ACP 4514 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X   

Sume datorate beneficiarilor - IS 4544.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS 4544.1 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - IS 4544.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS 4544.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit ACP 4514 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 
de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

AM 

Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Decontări din operaţii în curs de clarificare 473   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 4544.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 4544.2.1 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 4544.2.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 
de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   



Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Decontări din operaţii în curs de clarificare 473   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile 4544.2.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile 4544.2.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile 4544.2.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe 4563.3 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe 4544.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente 

programelor operaţionale 

5582.2.01-05 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe 4563.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe 4544.2.3 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente 
programelor operaţionale 

5582.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe 4564.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe 4544.2.3 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente 
programelor operaţionale 

5582.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe 4564.3 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe 4563.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe 4564.3 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente 

programelor operaţionale 

5582.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   



Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene 4563.2 X   

Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene 4564.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei 
Europene primite de la buget aferente 

programelor operaţionale 

5582.1.2.01-05 X   

Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene 4563.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit ACP 4514 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei 
Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 

fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli 

neeligibile) 

4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 
fondurilor de la buget 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei 

Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01-05 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene 4564.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei 

Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 

fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli 

neeligibile) 

4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 
fondurilor de la buget 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit ACP 4514 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 

fondurilor de la buget 

5151.2.01-05   X 



458 Sume de primit ŞI de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

4583 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI 

DE LA BUGET 

4583.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4583.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

4584.1 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4584.2 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI DE LA BUGET 

515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţare de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 

5582.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile 

5582.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

581 Viramente interne 

673 Transferuri interne 

770 Finanţarea de la buget 

7701 Finanţarea de la bugetul de stat 

7702 Finanţarea de la bugetele locale 

774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 

778 Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de active fixe 2xx X   

Furnizori de active fixe 404   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de stocuri 3xx X   

Furnizori 401   X 

c. înregistrarea serviciilor prestate 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de cheltuieli 6xx X   

Furnizori 401   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Finanţarea de la buget 770   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Finanţarea de la buget 770   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Conturi la trezoreria statului 5xx   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Conturi la trezoreria statului 5xx   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 
IS 

4583.1 X   

Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 774   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 
FB 

4583.2 X   

Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

778   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 
IS 

4583.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţare de la buget 

aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

5581 X   



Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 
FB 

4583.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 
FB 

4583.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

5582.2 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 

FB 

4583.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Finanţarea de la buget 770 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Conturi la trezoreria statului 5xx X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 774 X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 
IS 

4584.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

778 X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 

FB 

4584.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 

IS 

4584.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 
FB 

4584.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţare de la buget 

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

5581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 
FB 

4584.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

5582.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Transferuri interne 673 X   

Finanţarea de la buget 770   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

5582.1 X   

Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

778   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   



  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Conturi de cheltuieli 6xx X   

  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Transferuri interne 673 X   

Finanţarea de la buget 770   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.2 X   

Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

778   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

5582.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Conturi de cheltuieli 6xx X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.2   X 

450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4503 Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4504 Sume de restituit Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4506 Sume avansate de Comisia Europeană -- INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4506.1 Avansuri primite de la Comisia Europeană sub formă de prefinanţare 

4506.2 Plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană 

454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4543.1 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4543.1.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 

4543.1.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate IS 

4543.1.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 

4543.1.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS 

4543.2 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET 

4543.2.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 

4543.2.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate FB 

4543.2.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

4543.2.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB 

4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

455 Sume de primit şi de restituit bugetului {prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

4553 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) 

4553.1 Sume de primit de la buget - prefinanţare 

4553.2 Sume de primit de la buget - cofinanţare 

4553.3 Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

4554 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) 

4554.1 Sume de restituit bugetului - prefinanţare 

4554.2 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 

4554.3 Sume de restituit bugetului-indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

456 Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe 

4563 Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile 

4564 Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile 

457 Sume avansate şi de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET 

4572 Sume avansate Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 



4572.1 Sume avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4572.2 Sume avansate Autorităţilor de Management pentru continuarea finanţării programelor operaţionale - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4573 Sume de recuperat de la Autorităţi le de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4573.1 Sume de recuperatele la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4573.1.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus IS 

4573.1.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate IS 

4573.1.3 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite IS 

4573.1.4 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite IS 

4573.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4573.2.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus FB 

4573.2.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate FB 

4573.2.3 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite FB 

4573.2.4 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite FB 

473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 

474 Sume în curs de certificare INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

5151.1 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale 

5151.1.01-05 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.06/07 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.2 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fonduri de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.06/07 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 

5187 Dobânzi de încasat 

558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 

5581.01-05 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5581.06/07 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

5582.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli indirecte 

5582.06/07 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe 

559 Disponibil de ia buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în căzul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile 

559.1 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 

559.1.01-05 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

559.1.06/07 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe 

559.2 Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 

559.2.01-05 Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

559.2.06/07 Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe 

581 Viramente interne 

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului 

765 Venituri din diferenţe de curs valutar 

766 Venituri din dobânzi 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   



Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X   

Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1 X   

Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X   

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 559.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi directe 

559.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale - plăţi directe 

559.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi directe 

559.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale 

559.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale 

559.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

AM 

Sume în curs de certificare 474 X   

Sume datorate beneficiarilor 4544   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

AM 

Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

ACP + Cerere de fonduri 

Sume de primit de la CE 4503 X   

Sume în curs de certificare 474   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de certificare 474 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X   

Sume de primit de la CE 4503   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X   

Sume de primit de la CE 4503   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli Sume în curs de certificare 474 X   

Sume datorate beneficiarilor 4544   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07 X   

Sume de primit de la buget-cofinanţare 4553.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 
plăţi directe 

5581.06/07   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

ACP 

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X   

Sume în curs de certificare 474   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de certificare 474 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 
plăţi directe 

5581.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3 X   

  Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare pentru programele operaţionale 

559.2 X   

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri 

pentru programele operaţionale - plăţi directe 

559.2.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri 

pentru programele operaţionale - plăţi directe 

559.2.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare pentru programele operaţionale 

559.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului 4554.1-3 X   

Sume de primit de la buget 4553.1-3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563 X   

Sume datorate beneficiarilor 4544   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile 

aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe 

5582.06/07 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile 
aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe 

5582.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

  Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite (cofinanţare) FB 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului (cofinanţare) 4554.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cheltuieli neeligibile - TVA) 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului (cheltuieli neeligibile - TVA) 4564   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli 

neeligibile-TVA) 

4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X X 

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 
buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare) 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului (cofinanţare) 4554.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite (cheltuieli neeligibile-TVA) FB 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului (cheltuieli neeligibile - TVA) 4564   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli 
neeligibile-TVA) 

4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5581.06/07 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   



Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari IS 4543.1.1-4   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Nota contabilă Sume datorate beneficiarilor 4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari FB 4543.2.1-4   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de încasat 5187 X   

Venituri din dobânzi 766   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

Dobânzi de încasat 5187   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

Dobânzi de încasat 5187   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668 X   

Decontări din operaţii în curs de clarificare 473   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Ordin de cumpărare valută Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X   

Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din diferenţe de curs valutar 765 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din dobânzi 766 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X   

Sume datorate beneficiarilor 4544   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X   

Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1 X   

Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi indirecte 

559.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi indirecte 

559.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale - plăţi indirecte 

559.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   



Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 
operaţionale 

559.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele 

operaţionale 

559.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale-plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 
AM 

Sume în curs de certificare 474 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

ACP + Cerere de fonduri 

Sume de primit de la CE 4503 X   

Sume în curs de certificare 474   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 
AM 

Sume în curs de certificare 474 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Plăţi intermediare primite de CE 4506.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X   

Sume de primit de la CE 4503   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X   

Sume de primit de la CE 4503   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Ordin de schimb valutar Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale-plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3 X   

Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2 X   

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare pentru programele operaţionale 

559.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

559.2.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

559.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare pentru programele operaţionale 

559.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3 X   

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X X 

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 
nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe 

nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 



Dispoziţie de plată externă Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de încasat 5187 X   

Venituri din dobânzi 766   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

Dobânzi de încasat 5187   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

Dobânzi de încasat 5187   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668 X   

Decontări din operaţii în curs de clarificare 473   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Ordin de cumpărare valută Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X   

Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din diferenţe de curs valutar 765 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din dobânzi 766 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X   

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor operaţionale 4572.2   X 

451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA 

BUGET 

4514 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4516 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4516.1 Sume avansate de Autorităţile de Certificare sub formă de prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI 

FONDURI DE LA BUGET 

4516.2 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăti intermediare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI 

FONDURI DE LA BUGET 

454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4543.1 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4543.1.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 

4543.1.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate IS 

4543.1.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 

4543.1.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS 

4543.2 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET 

4543.2.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 

4543.2.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate FB 

4543.2.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

4543.2.4 Sume de recuperat de ia beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB 



4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET 

4544.1 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4544.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET 

4544.2.1 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANŢARE 

4544.2.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - CHELTUIELI NEELIGIBILE 

4544.2.3 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET-CHELTUIELI CONEXE 

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - FONDURI STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

455 Sume de primit ŞI de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 

Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4553 Sume de primit de la buget - cofinanţare 

4554 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 

456 Sume de primit ŞI de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile ŞI cheltuieli conexe INSTRUMENTE 

STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

4563 Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe 

4563.1 Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 

4563.2 Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene 

4563.3 Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe 

4564 Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe 

4564.1 Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 

4564.2 Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene 

4564.3 Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe 

473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 

515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

5151.1 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul 
de stat 

5151.1.01-05 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul 
de stat pentru finanţarea programelor operaţionale 

5151.2 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 

5187 Dobânzi de încasat 

558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile 

5581.01-05 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 

5582 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/ proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA de la buget aferente 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.1.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA de la buget aferente programelor 

operaţionale 

5582.1.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.2.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente 

programelor operaţionale 

5582.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.2.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente programelor operaţionale 

581 Viramente interne 

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

765 Venituri din diferenţe de curs valutar 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite - IS 4543.1.3 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 

fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debitori IS 4543.1.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 

fondurilor de la buget 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit ACP 4514 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 
de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X   

Sume datorate beneficiarilor - IS 4544.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS 4544.1 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - IS 4544.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 
de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS 4544.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 
de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit ACP 4514 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor operaţionale 

5151.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

AM 

Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Decontări din operaţii în curs de clarificare 473   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 4544.2.1   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 4544.2.1 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 4544.2.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 

de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Decontări din operaţii în curs de clarificare 473   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile 4544.2.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile 4544.2.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile 4544.2.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 
de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus - FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe 4563.3 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe 4544.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente 

programelor operaţionale 

5582.2.01-05 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe 4563.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe 4544.2.3 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente 
programelor operaţionale 

5582.2.01-05   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe 4564.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe 4544.2.3 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente 
programelor operaţionale 

5582.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe 4564.3 X   

Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe 4563.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe 4564.3 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente 
programelor operaţionale 

5582.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene 4563.2 X   

Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene 4564.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei 

Europene primite de la buget aferente 
programelor operaţionale 

5582.1.2.01-05 X   

Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene 4563.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit ACP 4514 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei 
Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 
fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli 
neeligibile) 

4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 
fondurilor de la buget 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei 
Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01-05 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 

de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene 4564.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei 

Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X   

Sume de restituit ACP 4514   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 
fondurilor de la buget 

5151.2.01-05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3   X 

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, cheltuieli 
neeligibile) 

4543.2.3   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 
fondurilor de la buget 

5151.2.01-05   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul 
de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea 

programelor operaţionale 

5151.1.01-05 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA 
de la buget aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01-05 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit ACP 4514 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi 

fondurilor de la buget 

5151.2.01-05   X 

458 Sume de primit ŞI de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

4583 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI 

DE LA BUGET 

4583.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4583.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI 

DE LA BUGET 

4584.1 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4584.2 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI DE LA BUGET 

515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţare de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 

5582.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

5582.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile 

581 Viramente interne 

673 Transferuri interne 

770 Finanţarea de la buget 

7701 Finanţarea de la bugetul de stat 

7702 Finanţarea de la bugetele locale 

774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 

778 Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de active fixe 2xx X   

Furnizori de active fixe 404   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de stocuri 3xx X   

Furnizori 401   X 

c. înregistrarea serviciilor prestate 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de cheltuieli 6xx X   

Furnizori 401   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Finanţarea de la buget 770   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Finanţarea de la buget 770   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Conturi la trezoreria statului 5xx   X 



Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Conturi la trezoreria statului 5xx   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 
IS 

4583.1 X   

Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 774   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 

FB 

4583.2 X   

Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

778   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 

IS 

4583.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţare de la buget 

aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5581 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 

FB 

4583.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 

FB 

4583.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.2 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - 

FB 

4583.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Finanţarea de la buget 770 X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Conturi la trezoreria statului 5xx X   

Viramente interne 581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 774 X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 

IS 

4584.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

778 X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 
FB 

4584.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 

IS 

4584.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 
FB 

4584.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţare de la buget 

aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

5581   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - 

FB 

4584.2 X   



Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Transferuri interne 673 X   

Finanţarea de la buget 770   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1 X   

Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

778   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Conturi de cheltuieli 6xx X   

  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.1   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Transferuri interne 673 X   

Finanţarea de la buget 770   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.2 X   

Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

778   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

5582.2   X 

Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit 

Extras de cont Conturi de cheltuieli 6xx X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

5582.2   X 

- SECŢIUNEA 1: Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile 
Contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor 

declarate şi solicitate, reprezentând contribuţia financiară nerambursabilă a Comisiei Europene 
sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a altor fonduri. 
Contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului 
se înregistrează sumele declarate şi solicitate Comisiei Europene sub forma instrumentelor 

structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a altor fonduri, iar în credit se înregistrează sumele 
primite de la Comisia Europeană. 
Soldul debitor al contului exprimă sumele declarate şi solicitate Comisiei Europene. 

Contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul contului: 

474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 



- cu sumele certificate cuprinse în Declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene. 

765 " Venituri din diferenţe de curs valutar 
- cu sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea 
creanţelor, 

etc. 
Contul 4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se creditează prin debitul contului: 
4506" Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli reprezentând justificarea prefinanţării de la 
Comisia Europeană, la sfârşitul programului operaţional. 4543 "Sume de recuperat de la 

beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA 
BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe 
nerambursabile compensate de Comisia Europeană cu plăţile din Instrumente structurale. 
4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, reprezentând 

debite aferente fondurilor externe nerambursabile şi compensate de Comisia Europeană cu 
plăţile din instrumente structurale, în baza notificării acesteia. 
461 " Debitori 

- cu sumele provenite din debite aparţinând altor autorităţi cu competenţe în gestionarea 
fondurilor comunitare şi compensate de Comisia Europeană cu plăţile din instrumente 

structurale, în baza notificării acesteia. 
5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele încasate în contul de disponibil în euro, reprezentând plăţi intermediare/plată finală 

primite de la Comisia Europeană. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

- cu sumele reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 
creanţelor. 
etc. 

Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor 
de restituit Comisiei Europene reprezentând sume neutilizate, sume recuperate de la 
Autorităţile de Management/beneficiari/Agenţiile de Plăţi din debite provenind din nereguli şi 

sume de la bugetul de stat pentru finanţarea pierderilor ca urmare a corecţiilor financiare şi a 
debitelor nerecuperate/prescrise. 

Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează sumele de restituit Comisiei Europene, iar în debit sumele restituite Comisiei 

Europene. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit Comisiei Europene. 
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Comisiei Europene în cazul aplicării 
prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 

4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe 
nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. 
4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi şi datorate 

Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. 
665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 



- cu sumele reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea 

datoriilor. 
etc. 
Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 
5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele restituite Comisiei Europene reprezentând debite şi sume neutilizate din 
prefinanţare. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar 

- cu sumele reprezentând diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea 
datoriilor. 

etc. 
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului 

general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul 

Agriculturii/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor de primit aflate în curs de 
autorizare/certificare, reprezentând contribuţia financiară nerambursabilă a Comisiei Europene 

sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a altor fonduri, 
înregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare de către beneficiari - instituţii publice, 
la Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii/Agenţiile de Plăţi. 

Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului 
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 

FONDURI" este un cont de activ. în debitul contului se înregistrează sumele de primit de la 
Comisia Europeană sub forma instrumentelor structurale şi a altor fonduri, iar în credit se 
înregistrează sumele autorizate/certificate din Declaraţiile de cheltuieli. 

Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Comisia Europeană, aflate în curs de 
autorizare/certificare. 

Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului 
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 

4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând 
sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local, instituţii publice finanţate din 

venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii; 
- cu sumele de primit de la Comisia Europeană înscrise în Declaraţiile de cheltuieli/Cereri de 

rambursare, reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local, 
instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, corectate urmare 
autorizării de către Autorităţile de Management - în roşu; 

- cu sumele transmise Autorităţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale 
Autorităţilor de Management care utilizează mecanismul plăţilor directe, reprezentând sume de 

primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local; - cu sumele transmise 
Autorităţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management 

care utilizează mecanismul plăţilor directe corectate urmare certificării de Autoritatea de 
Certificare şi Plată, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor 

- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate 
din buget local - în roşu. 

4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor 
efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la Comisia Europeană înscrise în Cererile de rambursare ale 

beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din buget reprezentând sume datorate 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul 

plăţilor efectuate; 
- cu sumele de primit de la Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul plăţilor efectuate, 



corectate urmare autorizării/certificării de către Autorităţile de Management/Autorităţile de 

certificare - în roşu; 
- cu sumele transmise Autorităţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli ale 
Autorităţilor de Management care utilizează mecanismul plăţilor directe, reprezentând sume de 

primit de la Comisia Europeană datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi bugetelor fondurilor speciale - în roşu. 

etc. 
Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului 
general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 

FONDURI" se creditează prin debitul contului: 
474 " Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele aflate în curs de certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituţii 

publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget 
local) şi stingerea creanţei cu Comisia Europeană; 
- cu sumele aflate în curs de declarare la Comisia Europeană după virarea sumelor în contul 

plăţilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale şi stingerea creanţei cu Comisia Europeană. 

475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele certificate de Autorităţile de Certificare şi virate de Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate, la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
fondurilor speciale. 

476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral 
din buget şi alte entităţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 
ALTE FONDURI 

- cu sumele în curs de declarare la Autorităţile de Certificare, după virarea sumelor de 
Autorităţile de Management, către beneficiari - instituţii finanţate din venituri proprii / venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local şi stingerea creanţei cu Comisia 
Europeană. 
etc. 

Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor 
avansate de Comisia Europeană sub formă de prefinanţare. Contul 4506 "Sume avansate de 
Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 

FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele avansate de 
Comisia Europeană, iar în debit sumele justificate. Soldul creditor al contului exprimă sumele 

avansate de Comisia Europeană sub forma de prefinanţare şi nejustificate. 
Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 

5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele încasate în contul de disponibil în euro, reprezentând prefinanţare, primite de la 

Comisia Europeană. 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
- cu sumele reprezentând diferenţe de curs valutar nefavorabile, rezultate din reevaluarea 
datoriilor. 

etc. 
Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 
4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli, reprezentând justificarea prefinanţării de la 
Comisia Europeană, la sfârşitul programului operaţional. 

4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Comisiei Europene în cazul aplicării 
prevederilor art.82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 
765 "Venituri din diferenţe de curs valutar 



- cu sumele din diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea datoriilor. 

etc. 
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 

Plăţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit aflate în curs de autorizare/certificare, 
reprezentând contribuţia financiară nerambursabilă a Comisiei Europene sub forma 
instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a altor fonduri, înregistrate la 

momentul depunerii cererii de rambursare la Autorităţile de Management/ Agenţiile de 
Plăţi/Ministerul Agriculturii de către beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI" este un cont de activ. în debitul contului se înregistrează sumele de primit de 
la Comisia Europeană sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a 
altor fonduri, iar în credit se înregistrează sumele autorizate/certificate din Declaraţiile de 

cheltuieli. 
Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Comisia Europeană, aflate în curs de 

autorizare/certificare. 
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând 
sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. în contul plăţilor efectuate; 

- cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând 
sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., corectate urmare autorizării 

de către Autorităţile de Management - în roşu; 
- cu sumele transmise Autorităţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli ale 
Autorităţilor de Management, care utilizează mecanismul plăţii directe, reprezentând sume de 

primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - în 
roşu. 

etc. 
Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele aflate în curs de certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. şi stingerea creanţei cu Comisia Europeană. 

476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral 
din buget şi alte entităţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI 
- cu sumele în curs de declarare la Autorităţile de Certificare după virarea sumelor datorate 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. către Autorităţile de Management şi stingerea 

creanţei cu Comisia Europeană. 
etc. 

Contul 4513 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management/Agenţiile de plăţi ţin evidenţa sumelor 
aferente instrumentelor structurale, fondurilor pentru agricultură, fondurilor de la buget şi a 

altor fonduri ce urmează a fi încasate de la Autorităţile de Certificare /Ministerul Agriculturii. 
Contul 4513 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de 



la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar în credit sumele primite. Soldul debitor 

exprimă sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii. 
Contul 4513 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 
117.01 "Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget 

- cu sumele de primit de către Autorităţile de Management de la Autorităţile de Certificare 
reprezentând sume avansate din buget pentru plata creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii 
Europene precum şi a altor sume datorate Comisiei Europene. 

etc. 
Contul 4513 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 

7701 "Finanţarea de la bugetul de stat 
- cu sumele încasate de la Autorităţile de Certificare după efectuarea de către Comisia 
Europeană a plăţii finale în cadrul programului operaţional în situaţia în care au fost aplicate 

prevederile art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 - în cazul 
mecanismului plăţilor directe; 

- cu sumele încasate de la Autorităţile de Certificare reprezentând sume recuperate ulterior de 
la beneficiari în anii următori reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile 
postaderare, în situaţia mecanismului plăţilor directe. 

etc. 
Contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor din 

instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri care se 
restituie Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii. 

Contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit 

Autorităţilor de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar în debit se înregistrează sumele restituite. 
Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului 

Agriculturii. 
Contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
Contul 4515 " Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI": 
- cu sumele de primit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de la Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală şi 

datorate Ministerului Agriculturii. 
4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Autorităţilor de Certificare; 
- cu sumele neutilizate din plăţi intermediare şi datorate Autorităţilor de Certificare; 

- cu sumele datorate Autorităţii de Certificare şi Plată de Autorităţile de Management care 
utilizează mecanismul plăţilor indirecte, în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din 

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notificării primite de la Autorităţile de 
Certificare, reprezentând debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a 

majorărilor de întârziere. 
678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi 

fonduri de la bugetul de stat 



- cu sumele de primit de la bugetul de stat şi datorate Autorităţilor de Certificare şi Plată de 

Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţilor directe, reprezentând creanţe 
bugetare ale bugetului Comisiei Europene şi/sau bugetului de stat; 
- cu sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată de Autorităţile de 

Management care utilizează mecanismul plăţilor directe,în cazul aplicării prevederilor art.82 
pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006; 

- cu sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendării plăţilor de către 
Autorităţile de Certificare sau de Comisia Europeană şi pentru acoperirea consecinţelor 
financiare ale dezangajării automate, 

etc. 
Contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 

5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare transferate de Autorităţile de 
Management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, în conturile de disponibil din fonduri 

externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale ale Autorităţilor de 
Certificare; 

- cu sumele provenite din debitele recuperate, transferate Autorităţilor de Certificare. 
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele reprezentând debite datorate Comisiei Europene transferate de Autorităţile de 
Management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, în conturile de disponibil ale 

Autorităţilor de Certificare; 
- cu sumele reprezentând prefinanţare restituită Autorităţilor de Certificare. 
7701" Finanţarea de la bugetul de stat 

- cu sumele reprezentând creanţe bugetare ale bugetului Comisiei Europene şi/sau bugetului 
de stat şi a altor cheltuieli de la bugetul de stat transferate de Autorităţile de Management în 

conturile Autorităţilor de Certificare . 
etc. 
Contul 4515 " Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ţine evidenţa sumelor 

de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, reprezentând plăţi efectuate 
către beneficiari, aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
Contul 4515 " Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este un cont de 
activ. în debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Agenţia de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit, iar în credit sumele încasate. Soldul debitor exprimă sumele de 
primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 
Contul 4515 " Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se debitează prin 
creditul contului: 

4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de la Agenţia de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală şi 
datorate Ministerului Agriculturii. 

etc. 
Contul 4515 " Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se creditează prin 
debitul conturilor: 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile": 

- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în contul de 
disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând finanţare externă 

nerambursabilă din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală. 
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 



- cu sumele reprezentând cofinanţare aferentă Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală 

transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în contul de disponibil al 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit reprezentând 

prefinanţare aferentă Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în contul de 
disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
etc. 

Contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management ţin evidenţa avansurilor din prefinanţare 
şi plăţi intermediare primite de la Autorităţile de Certificare. 

Contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează avansurile din prefinanţare şi plăţi intermediare primite de la Autorităţile de 

Certificare, iar în debit justificarea sumelor avansate. Soldul creditor al contului exprimă 
avansurile primite şi nejustificate. 

Contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii / 

venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, 
etc. urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele încasate de la Autorităţile de Certificare de Autorităţile de Management care 
utilizează mecanismul plăţilor indirecte, reprezentând prefinanţare din fonduri externe 

nerambursabile şi de la buget; 
- cu sumele încasate de la Autorităţile de Certificare reprezentând plăţi intermediare din fonduri 
externe nerambursabile. 

etc. 
Contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul următoarelor conturi: 
4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Autorităţilor de Certificare; 
- cu sumele neutilizate din plăţi intermediare şi datorate Autorităţilor de Certificare; 

- cu sumele datorate Autorităţii de Certificare şi Plată, de Autorităţile de Management care 
utilizează mecanismul plăţilor indirecte, în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 

475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele autorizate, înscrise în Declaraţia de cheltuieli şi transmise Autorităţilor de Certificare 
reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetele 
fondurilor speciale; 

- cu sumele corectate urmare certificării de către Autorităţile de Certificare - în roşu. 
476 " Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral 

din buget şi alte entităţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 
ALTE FONDURI 

- cu sumele autorizate, înscrise în Declaraţia de cheltuieli şi transmise Autorităţilor de 
Certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. etc. 
452 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de 

Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 
FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este cont de pasiv şi se dezvoltă astfel: 
4521 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 



4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
Contul 4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor 
din fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri, datorate Autorităţilor de 

Management/Agenţiilor de Plăţi pentru derularea proiectelor/programelor/măsurilor de piaţă. 
Contul 4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 

este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate Agenţiilor de Plăţi, 
iar în debit se înregistrează sumele plătite. 

Soldul creditor exprimă sumele datorate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi. 
Contul 4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
se creditează prin debitul conturilor: 
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI 

- cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferenţelor nefavorabile de curs 
valutar aferente operaţiunilor financiare efectuate de Autorităţile de Certificare şi datorate 
Autorităţilor de Management. 

4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI". 

- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţilor 
directe, reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate Comisiei Europene în 
termen de 24 luni de la acordarea acestora. 

668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, 
ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 

Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele provenind din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, 
datorate Autorităţilor de Management. 

etc. 
Contul 4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
se debitează prin creditul conturilor: 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele plătite Autorităţilor de Management în cazul aplicării prevederilor art.82, pct.2 din 
Regulamentul Comisiei Europene după efectuarea plăţii finale; 

- cu sumele plătite Autorităţilor de Management reprezentând dobânzi încasate. 
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
de la buget aferente programelor / proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele transferate Autorităţilor de Management după certificarea cheltuielilor din fonduri 
transferate de la buget. 

etc. 
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare, Autorităţile de Management, Ministerul 
Agriculturii şi Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor de recuperat de la beneficiari. 

Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este un cont de activ. în 

debitul contului se înregistrează sumele de recuperat de la beneficiari, iar în credit se 
înregistrează sumele recuperate. 
Soldul debitor al contului exprimă sumele de recuperat de la beneficiari. 

Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul 

conturilor: 
4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 



- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe 

nerambursabile, compensate de Comisia Europeană cu plăţile din Instrumente structurale. 
4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe 
nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. 

4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notificării primite de la Autorităţile de 

Certificare, reprezentând debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli, inclusiv a 
majorărilor de întârziere. 

4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, etc., 
urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. 

4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanţarea din 
fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termenul prevăzut 
din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora. 

4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană)- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanţare; 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din 

cofinanţare; 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, etc. , 
reprezentând sume plătite în plus din fonduri de la buget (cofinanţare) urmare a plăţilor 
efectuate înaintea certificării cheltuielilor de către Autorităţile de Certificare. 

4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, 

etc., reprezentând debite - taxa pe valoarea adăugată; 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, 
etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - taxa pe valoarea adăugată, urmare plăţilor 
efectuate eronat înaintea certificării cheltuielilor de Autorităţile de Certificare. 

474 " Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii/instituţii finanţate din bugetul local, ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 
urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. 

etc. 
Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se creditează prin debitul 
conturilor: 

4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale., etc. - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ONG-uri, societăţi comerciale, etc., compensate cu 

sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget: 
cofinanţare şi taxa pe valoarea adăugată). 

4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 



- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând sume plătite în plus înaintea 
certificării de către Autorităţile de Certificare aferente fondurilor externe nerambursabile şi 
fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora; 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, provenite din fonduri externe 

nerambursabile şi fonduri de la buget (cofinanţare + taxa pe valoarea adăugată) compensate 
cu sumele datorate acestora, în situaţia în care debitele recuperate rămân în continuare pentru 
derularea programelor operaţionale precum şi în situaţia în care sumele provenite din debitele 

recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene. 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe 
nerambursabile postaderare; 

- cu sumele recuperate de la beneficiari (instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 
urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. 

5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget reprezentând plăţi 
efectuate în plus din cofinanţarea de la buget înaintea certificării cheltuielilor. 
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând plăţi efectuate în plus din contribuţia 

naţională - taxa pe valoarea adăugată, înaintea certificării cheltuielilor eligibile. 
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe 
nerambursabile postaderare, în situaţia indisponibilităţilor temporare de Fonduri externe 

nerambursabile postaderare de la Comisia Europeană. 
etc. 
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 

Plăţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. 
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate beneficiarilor - ONG-

uri, societăţi comerciale, etc., iar în debit se înregistrează sumele plătite. Soldul creditor al 
contului exprimă sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
se creditează prin debitul conturilor: 

4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI 

- cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând 
sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. în contul plăţilor efectuate; 

- cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând 
sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., corectate urmare autorizării 

de către Autorităţile de Management - în roşu; 
- cu sumele transmise Autorităţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli ale 
Autorităţilor de Management care utilizează mecanismul plăţii directe, reprezentând sume de 

primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - în 
roşu. 

4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 



- cu sumele de primit de la buget şi datorate beneficiarilor ONG-uri, societăţi comerciale, etc., 

reprezentând cofinanţare; 
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. din cofinanţare de la 
buget, corectate urmare autorizării acestora de către Autorităţile de Management - în roşu. 

4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI 
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. solicitate de la bugetul 
statului reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea adăugată; 

- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. din contribuţia naţională 
- taxa pe valoarea adăugată, corectate urmare autorizării Cererilor de rambursare de către 

Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - în roşu; 
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la 

închiderea parţială/finală a programelor operaţionale ca urmare a depăşirii sumelor alocate în 
euro la nivel de program, instrumente structurale şi din cofinanţare publică datorate 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc.; 

- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecinţelor 
financiare ale dezangajării automate, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, 

etc. 
668 " Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, 
ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 

Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, 

datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. de către Autorităţile de Certificare, 
etc. 
Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
se debitează prin creditul conturilor: 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., compensate cu 

sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget: 
cofinanţare şi taxa pe valoarea adăugată). 

4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele deduse din valoarea prefinanţării acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea 

cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale şi de coeziune, transmise de beneficiari 
- ONG-uri, societăţi comerciale, etc., dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare. 

5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management din 
instrumente structurale în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., după 

reţinerea prefinanţării acordată acestora, urmare autorizării; 
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., reprezentând sume 

provenite din dobânzi. 
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management, în conturile 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., din disponibilul din cofinanţarea de la buget. 

5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. reprezentând fonduri de la bugetul de stat 
necesare diferenţelor rezultate la încheierea parţială/finală a programelor operaţionale ca 

urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din instrumente 
structurale şi din cofinanţarea publică prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de 

finanţare; 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. reprezentând sume primite de la buget 



necesare acoperirii consecinţelor financiare ale suspendării plăţilor de către Autorităţile de 

Certificare sau Comisiei Europene şi pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării 
automate; 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 

beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele 
eligibile - Taxa pe valoarea adăugată. 

5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. din fonduri de la 

buget, în situaţia indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană 
reprezentând plăţi intermediare. 

etc. 
Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 
Plăţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa avansurilor acordate beneficiarilor din prefinanţare. 

Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este un cont de 

activ. În debitul contului se înregistrează avansurile acordate beneficiarilor din prefinanţare, iar 
în credit avansurile justificate. Soldul debitor al contului exprimă avansurile acordate 
beneficiarilor şi nejustificate. 

Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se debitează prin 

creditul următoarelor conturi: 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 
- cu avansurile acordate beneficiarilor din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau 

din fonduri de la buget în situaţia indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană. 

5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentând prefinanţarea din fonduri de la buget în 

situaţia indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 
etc. 

Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se creditează prin 
debitul conturilor: 

4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanţarea din 
fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termenul prevăzut 
din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora. 

4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele deduse din valoarea prefinanţării acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea 
cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale şi de coeziune, transmise de beneficiari 
- ONG-uri, societăţi comerciale, etc., dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare. 

4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele deduse din valoarea prefinanţării acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea 

cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale şi de coeziune, transmise de beneficiari 
- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice 
finanţate din buget local, dar nu mai târziu de penultima Cerere de rambursare. 

4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor 
efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele deduse din prefinanţarea acordată beneficiarilor finanţaţi integral din buget în cursul 
anului 2008. 
etc. 



Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 

Plăţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local. 

Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 

este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate beneficiarilor - 
instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din 

buget local , iar în debit se înregistrează sumele plătite. Soldul creditor al contului exprimă 
sumele datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii finanţate din buget local. 
Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI se 
creditează prin debitul conturilor: 

4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând 

sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 
subvenţii, instituţii finanţate din buget local; 

- cu sumele de primit de la Comisia Europeană înscrise în Declaraţiile de cheltuieli/Cererile de 
rambursare, reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, corectate urmare 

autorizării de către Autorităţile de Management - în roşu; 
- cu sumele transmise Autorităţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale 

Autorităţilor de Management care utilizează mecanismul plăţilor directe, reprezentând sume de 
primit de la Comisia Europeană, datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local; 

- cu sumele transmise Autorităţilor de Certificare cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale 
Autorităţilor de Management care utilizează mecanismul plăţilor directe corectate urmare 

certificării de Autoritatea de Certificare şi Plată, reprezentând sume de primit de la Comisia 
Europeană datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii 
şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - în roşu. 

4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană)- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la buget reprezentând cofinanţare datorate beneficiarilor - instituţii 
publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din 

buget local; 
- cu sumele reprezentând cofinanţare datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din 

venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, corectate 
urmare autorizării cererilor de rambursare de către Autoritatea de Management - în roşu. 
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI". 

- cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorate 
beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, 

instituţii finanţate din buget local; 
- cu sumele datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, din contribuţia naţională - taxa 

pe valoarea adăugată, corectate urmare autorizării cererilor de rambursare de către Autoritatea 
de Management - în roşu; 

- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la 
închiderea parţială/finală a programelor operaţionale ca urmare a depăşirii sumelor alocate în 
euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare publică datorate 



beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, 

instituţii publice finanţate din buget local; 
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecinţelor 
financiare ale dezangajării automate, datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din 

venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local. 
668 " Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, 

ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 
Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, 

datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 
subvenţii, instituţii finanţate din buget local, de către Autorităţile de Certificare, etc. 

Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI se 
debitează prin creditul conturilor: 
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând sume plătite în plus înaintea 
certificării de către Autorităţile de Certificare aferente fondurilor externe nerambursabile şi 
fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora; 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii / 
venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, provenite din fonduri externe 

nerambursabile şi fonduri de la buget (cofinanţare + taxa pe valoarea adăugată) compensate 
cu sumele datorate acestora, în situaţia în care debitele recuperate rămân în continuare pentru 
derularea programelor operaţionale precum şi în situaţia în care sumele provenite din debitele 

recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene. 
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele deduse din valoarea prefinanţării acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea 
cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale şi de coeziune, transmise de beneficiari 

- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice 
finanţate din buget local, dar nu mai târziu de penultima Cerere de rambursare. 

5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, 

instituţii finanţate din buget local din instrumente structurale, după reţinerea prefinanţării 
acordate acestora, urmare autorizării cheltuielilor; 

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, 
instituţii finanţate din buget local reprezentând sume provenite din dobânzi. 

5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, 
instituţii finanţate din buget local, după reţinerea prefinanţării acordate acestora din disponibilul 

din cofinanţarea de la buget, urmare autorizării cheltuielilor. 
5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 

beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, 
instituţii finanţate din buget local, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile (taxa pe 
valoarea adăugată), urmare autorizării cheltuielilor; 

- cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management în 
conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând finanţarea de la bugetul de stat a 
sumelor necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor operaţionale 
ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Instrumente 



structurale şi din cofinanţarea publică prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de 

finanţare. 
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele transferate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând indisponibilităţi temporare 

de fonduri de la Comisia Europeană, după autorizarea cheltuielilor de Autorităţile de 
Management. 
etc. 

Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare 
de fonduri de la Comisia Europeană)- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul 

Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit de la buget reprezentând prefinanţare, cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare 

de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează sumele de primit de la buget, iar în credit se înregistrează sumele 
primite. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la buget. 
Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare 

de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 

4544 "Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la buget şi datorate beneficiarilor ONG-uri, societăţi comerciale,etc., 

reprezentând cofinanţare; 
- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. din cofinanţare de la 

buget, corectate urmare autorizării acestora de către Autorităţile de Management - în roşu. 
4546 " Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la buget reprezentând cofinanţare datorate beneficiarilor - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din 
buget local; 
- cu sumele reprezentând cofinanţare datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din 

venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, corectate 
urmare autorizării cererilor de rambursare de către Autoritatea de Management - în roşu. 

4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană)- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare de la buget în situaţia 
indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi datorate altor beneficiari 

finanţaţi integral de la buget de către Autorităţile de Certificare - în cazul plăţilor directe (sume 
ce urmează să fie restituite bugetului); 
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare de la buget în situaţia 

indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi datorate Autorităţilor de 
Management de către Autorităţile de Certificare - în cazul plăţilor indirecte (sume ce urmează 

să fie restituite bugetului); 
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând plăţi intermediare de la buget în cazul 

indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi datorate altor beneficiari 
finanţaţi integral de la buget de către Autorităţile de Certificare - în cazul plăţilor directe (sume 
ce urmează să fie restituite bugetului); 

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând plăţi intermediare de la buget în situaţia 
indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi datorate Autorităţilor de 

Management de către Autorităţile de Certificare - în cazul plăţilor indirecte (sume ce urmează 
să fie restituite bugetului). 
etc. 



Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare 

de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
4554"Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 

fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget. 
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele încasate transferate de la buget pentru cofinanţarea programelor operaţionale. 
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele încasate transferate de la buget reprezentând prefinanţare în situaţia 

indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 
etc. 
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare 

de fonduri de la Comisia Europeană) - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul 
Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din 

prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 
rămase neutilizate sau recuperate de la beneficiari. 

Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare 
de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul 

contului se înregistrează sumele de restituit bugetului, iar în debit sumele restituite. Soldul 
creditor al contului exprimă sumele de restituit bugetului. 

Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare 
de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 

4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanţare; 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din 
cofinanţare; 

- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, etc. , 

reprezentând sume plătite în plus din fonduri de la buget (cofinanţare), urmare a plăţilor 
efectuate înaintea certificării cheltuielilor de către Autorităţile de Certificare. 
4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 

fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare de la buget în cazul 
indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi datorate altor beneficiari 
finanţaţi integral de la buget de către Autorităţile de Certificare - în cazul plăţilor directe ( sume 

ce urmează să fie restituite bugetului); 
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare de la buget în cazul 

indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi datorate Autorităţilor de 
Management de către Autorităţile de Certificare - în cazul plăţilor indirecte (sume ce urmează 

să fie restituite bugetului); 
- cu sumele de primit de la buget, reprezentând plăţi intermediare de la buget în cazul 
indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi datorate altor beneficiari 

finanţaţi integral de la buget de către Autorităţile de Certificare - în cazul plăţilor directe (sume 
ce urmează să fie restituite bugetului); 

- cu sumele de primit de la buget, reprezentând plăţi intermediare de la buget în cazul 
indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană şi datorate Autorităţilor de 



Management de către Autorităţile de Certificare - în cazul plăţilor directe ( sume ce urmează să 

fie restituite bugetului). 
etc. 
Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare 

de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 

4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget. 
5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinanţare, transferate la bugetul de stat de 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management la sfârşitul perioadei de programare sau 
la solicitarea ordonatorului principal de credite. 
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare în situaţia 

indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană, transferate la bugetul de stat 
de Autorităţile de Certificare la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului 
principal de credite, 

etc. 
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul 

plăţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate bugetului în contul plăţilor efectuate 

din rambursări de fonduri externe nerambursabile postaderare, înregistrate la momentul 
depunerii cererilor de rambursare/declaraţiilor de cheltuieli de către beneficiari la Autorităţile 

de Management/ Ministerul Agriculturii. 
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul 
plăţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 

FONDURI" este un cont pasiv. În creditul contului se înregistrează datoria faţă de buget, iar în 
debit, sumele virate la buget. 

Soldul creditor al contului reprezintă sume datorate bugetului la un moment dat. 
Contabilitatea analitică se ţine pe tipuri de bugete din care s-a efectuat cheltuiala iniţială (plata). 
Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul 

plăţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 

4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la Comisia Europeană înscrise în Cererile de rambursare ale 

beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din buget reprezentând sume datorate 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul 

plăţilor efectuate; 
- cu sumele de primit de la Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale în contul plăţilor efectuate, 

corectate urmare autorizării/certificării de către Autorităţile de Management/Autorităţile de 
certificare - în roşu; 

- cu sumele transmise Autorităţilor de Certificare, cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli ale 
Autorităţilor de Management, care utilizează mecanismul plăţii directe, reprezentând sume de 

primit de la Comisia Europeană datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi bugetelor fondurilor speciale - în roşu. 
668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, 

ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 
Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele provenite din dobânzi aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, 
datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, 
de către Autorităţile de Certificare. 



etc. 

Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul 
plăţilor efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 

4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele deduse din prefinanţarea acordată beneficiarilor finanţaţi integral din buget în cursul 
anului 2008. 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor 
speciale din instrumente structurale în contul plăţilor efectuate de beneficiarii finanţaţi integral 

din buget, urmare a certificării cheltuielilor de Autorităţile de Certificare; 
- cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor 

speciale în contul plăţilor efectuate de beneficiarii finanţaţi integral din buget, urmare a 
certificării cheltuielilor de Autorităţile de Certificare, reprezentând sume provenite din dobânzi. 
5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 

temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele virate beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din buget, după certificarea 

cheltuielilor de către Autorităţile de Certificare/Agenţii de Plăţi/Ministerul Agriculturii, în situaţia 
indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 
Contul 456 "Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli 

conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este cont bifuncţional şi se dezvoltă 

astfel: 
4561 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, 
SAPARD, ISPA"; 

4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI"; 
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI". 
Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI". 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul 

Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile, 
care sunt datorate beneficiarilor/Agenţiilor de Plăţi. 

Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de 

la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al 
contului exprimă sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile. 

Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 

4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferenţelor nefavorabile de curs 
valutar aferente operaţiunilor financiare efectuate de Autorităţile de Certificare şi datorate 

Autorităţilor de Management. 
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. solicitate de la bugetul 
statului reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea adăugată; 

- cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. din contribuţia naţională 
- taxa pe valoarea adăugată, corectate urmare autorizării Cererilor de rambursare de către 
Autorităţile de Management - în roşu; 



- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la 

închiderea parţială/finală a programelor operaţionale ca urmare a depăşirii sumelor alocate în 
euro la nivel de program operaţional, din instrumente structurale şi din cofinanţare publică 
datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc.; 

- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecinţelor 
financiare ale dezangajării automate, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, 

etc. 
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorate 

beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, 
instituţii finanţate din buget local; 

- cu sumele datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, din contribuţia naţională - taxa 
pe valoarea adăugată corectate urmare autorizării cererilor de rambursare de către Autoritatea 

de Management - în roşu; 
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la 

închiderea parţială/finală a programelor operaţionale, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în 
euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare publică datorate 
beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, 

instituţii publice finanţate din buget local; 
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecinţelor 

financiare ale dezangajării automate, datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local. 
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI 

- cu sumele de primit de la buget necesare pentru plata creanţelor bugetare ale bugetului 
Comisiei Europene, care ulterior se recuperează de la beneficiari de Autorităţile de Management 
care utilizează mecanismul plăţilor indirecte şi se restituie bugetului; 

- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare reîntregirii conturilor Autorităţii 
de Certificare şi Plată urmare a notificării, în cazul aplicării prevederilor art.82, pct.2 din 

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 sume necesare plăţii creanţelor bugetare 
datorate bugetului Comisiei Europene. 
etc. 

Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI". 
- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru alte 

cheltuieli decât cele eligibile datorate beneficiarilor instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local, ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. 

5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele încasate de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - taxa pe 
valoarea adăugată pentru beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local, ONG-uri, societăţi comerciale, 
etc.; 
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume pentru diferenţe de curs valutar şi sume 

necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene; 
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând prefinanţare restituită Autorităţii de Certificare 

şi Plată de către Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte în 
situaţia aplicării prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006; 



- cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la 

închiderea parţială/finală a programelor operaţionale ca urmare a depăşirii sumelor alocate în 
euro la nivel de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţarea publică 
sumelor necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendării plăţilor şi 

consecinţelor financiare ale dezangajării automate, 
etc. 

Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI". 

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul 
Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din alte 

cheltuieli decât cele eligibile rămase neutilizate sau recuperate de la beneficiari. 
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit 
bugetului, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile rămase neutilizate, iar în debit sumele 

restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit bugetului. 
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, 
etc., reprezentând debite - taxa pe valoarea adăugată; 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, 
etc. reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - taxa pe valoarea adăugată, urmare plăţilor 

efectuate eronat înaintea certificării cheltuielilor de Autorităţile de Certificare. 
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la buget, necesare pentru plata creanţelor bugetare ale bugetului 

Comisiei Europene, care ulterior se recuperează de la beneficiari de Autorităţile de Management 
care utilizează mecanismul plăţilor indirecte şi se restituie bugetului; 
- cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare reîntregirii conturilor Autorităţii 

de Certificare şi Plată, urmare a notificării în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct.2 din 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006, sume necesare plăţii creanţelor bugetare 

datorate bugetului Comisiei Europene. 
etc. 
Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 

4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI 

- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru alte 
cheltuieli decât cele eligibile datorate beneficiarilor instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local, ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. 

5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele virate bugetului de stat reprezentând prefinanţare restituită bugetului în cazul 
aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 

5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile virate la bugetul statului de Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management; 



- cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentând achitarea unor debite datorate Comisiei 

Europene pentru nereguli inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp 
de la beneficiari, virate la buget de Autorităţile de Management/Autorităţile de Certificare. 
etc. 

Contul 457 " Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autorităţile de 
Management - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este cont bifuncţional şi se dezvoltă 
astfel: 
4571 "Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA 

4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

Contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI". 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor 

avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi din prefinanţare şi plăţi intermediare. 
Contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele avansate Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi din prefinanţare şi plăţi intermediare, iar în credit sumele 

justificate. Soldul debitor al contului exprimă sumele avansate şi nejustificate. 
Contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
se debitează prin creditul conturilor: 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare şi plăţi intermediare din 
fonduri externe nerambursabile. 

5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget reprezentând 

prefinanţare pentru programele/proiectele operaţionale în situaţia indisponibilităţilor temporare 
de fonduri de la Comisia Europeană - plăţi indirecte; 

- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget în cazul 
indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană pentru continuarea finanţării 
programelor/proiectelor. 

etc. 
Contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
se creditează prin debitul conturilor: 
4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autorităţile de Management care utilizează 

mecanismul plăţilor indirecte, reprezentând sume din prefinanţare în cazul aplicării prevederilor 
art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 
474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele înscrise în Declaraţiile de Cheltuieli primite de la Autorităţile de Management care 

utilizează mecanismul plăţilor indirecte, aferente instrumentelor structurale; 
- cu sumele corectate urmare necertificării integrale a sumelor din Declaraţiile de Cheltuieli ale 

Autorităţilor de Management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, aferente 
instrumentelor structurale (în roşu). 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele neutilizate de Autorităţile de Management încasate în conturile de disponibilităţi ale 
Autorităţilor de Certificare. 

etc. 



Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI". 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor 

de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, reprezentând sume plătite în 
plus, sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalităţi la debite recuperate. 

Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de recuperat 

reprezentând sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalităţi la debite, iar în credit 
sumele recuperate. Soldul debitor al contului exprimă sumele de recuperat. 

Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 
4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, reprezentând 
debite aferente fondurilor externe nerambursabile şi compensate de Comisia Europeană cu 

plăţile din Instrumente structurale, în baza notificării acesteia. 
4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management şi datorate Comisiei Europene, în 
baza notificării acesteia. 

4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţilor 

directe, reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate Comisiei Europene în 
termen de 24 luni de la acordarea acestora. 

4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autorităţile de Management care utilizează 

mecanismul plăţilor indirecte, reprezentând sume din prefinanţare în cazul aplicării prevederilor 
art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 

etc. 
Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

- cu sumele încasate de la Autorităţile de Management reprezentând prefinanţare nejustificată 
în termen de 24 luni de la acordarea acesteia, în cazul aplicării prevederilor art.82 pct.2 din 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006; 

- cu sumele încasate de la Autorităţile de Management reprezentând debite recuperate în 
situaţia în care rămân în continuare în conturi pentru derularea programelor operaţionale; 

- cu sumele încasate de la Autorităţile de Management în situaţia în care debitele recuperate 
sunt virate în conturile Comisiei Europene. 
etc. 

Contul 458 "Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/Autorităţilor 
de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi (la beneficiarii finali) - PHARE, 

SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE 
LA BUGET Şl ALTE FONDURI" devine cont bifuncţional şi se dezvoltă astfel: 

- contul 4581 "Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, ISPA, 
SAPARD - (la beneficiarii finali)"; 
- contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)"; 

- contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)". 



Contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 
Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de primit 

de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi/Ministerul 
Agriculturii, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la 

buget şi alte fonduri. 
Contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) este un cont 
de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi/Ministerul Agriculturii, iar în credit 
sumele primite. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi/Ministerul Agriculturii. 
Contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se debitează 
prin creditul conturilor: 

7721 "Subvenţii de la bugetul de stat 
- cu sumele solicitate Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de beneficiari - 
instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice 

finanţate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente contribuţiei 
naţionale; 

- cu sumele corectate aferente contribuţiei naţionale, urmare autorizării/ certificării sumelor 
cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local - în roşu. 

775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
- cu sumele solicitate Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de beneficiari - 

instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice 
finanţate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente 
instrumentelor structurale; 

- cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autorizării/ certificării 
sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituţii publice finanţate din 

venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local - în roşu. 
etc. 
Contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se creditează 

prin debitul conturilor: 
4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de 
Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 

Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 
- cu sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management compensate 

cu sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - fonduri externe 
nerambursabile şi fonduri de la buget (cofinanţare şi taxa pe valoarea adăugată) urmare a 
plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare . 

4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 
Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI (la beneficiari finali) 
- cu sumele reprezentând prefinanţare deduse din sumele de rambursat în contul plăţilor 

efectuate. 
5211 "Disponibil al bugetului local 
- cu sumele încasate, rambursate de către Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 

Management din instrumente structurale, fonduri de la buget - cofinanţare + taxa pe valoarea 
adăugată. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 



- cu sumele încasate, rambursate de către Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 

Management din instrumente structurale şi fonduri de la buget: cofinanţare şi taxa pe valoarea 
adăugată. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii 

- cu sumele încasate, rambursate de către Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 
Management din instrumente structurale şi fonduri de la buget: cofinanţare şi taxa pe valoarea 

adăugată. 
etc. 
Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de 

Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 

Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de restituit 
Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi/Ministerul 

Agriculturii, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la 
buget şi alte fonduri. 
Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de 

Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" este un cont 

de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi, iar în debit sumele restituite. Soldul 
creditor al contului exprimă sumele de restituit. 

Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se creditează 
prin debitul următoarelor conturi: 
117.02 "Rezultatul reportat - bugetul local 

- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget (cofinanţare şi 
taxa pe valoarea adăugată) datorate Autorităţii de Certificare/Autorităţii de Management în anul 

următor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plăţile efectuate eronat 
înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 
117.10 " Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget (cofinanţare şi 

taxa pe valoarea adăugată) datorate Autorităţii de Certificare/Autorităţii de Management în anul 
următor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plăţile efectuate eronat 
înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 

4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 
Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 
- cu sumele reprezentând debite provenite din prefinanţarea primită de beneficiari, nejustificată 
în termenul prevăzut în contractul de finanţare. 

629 " Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 
- cu sumele reprezentând debite aferente instrumentelor structurale şi fondurilor de la buget, 

notificate de Autoritatea de Certificare/ 
Autoritatea de Management, datorate de beneficiari instituţii publice finanţate integral din 
buget, instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii/venituri proprii şi instituţii 

finanţate din buget local. 
7721 " Subvenţii de la bugetul de stat 

- cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autorităţii de Certificare/Autorităţii de 
Management de către beneficiari - instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, instituţii finanţate din buget local în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au 
înregistrat veniturile, pentru debite datorate/ sume plătite în plus înaintea certificării sumelor 
cuprinse în cererile de rambursare. 

775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autorităţii de 

Certificare/Autorităţii de Management de către beneficiari - instituţii publice finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, instituţii finanţate din buget local în cursul aceluiaşi exerciţiu 



financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume plătite în plus înaintea 

certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 
etc. 
Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de 

Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se debitează 

prin creditul următoarelor conturi: 
4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 
Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 

Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 
- cu sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management compensate 

cu sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - fonduri externe 
nerambursabile şi fonduri de la buget (cofinanţare şi taxa pe valoarea adăugată) urmare a 

plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 
560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 

beneficiarii finanţaţi integral din venituri proprii reprezentând debite aferente fondurilor externe 
nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget; 

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 
beneficiarii finanţaţi integral din venituri proprii reprezentând sume plătite în plus urmare 
plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor înscrise în Declaraţiile de cheltuieli. 

561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 

beneficiarii finanţaţi din venituri proprii şi subvenţii reprezentând debite aferente fondurilor 
externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget; 
- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 

beneficiarii finanţaţi din venituri proprii şi subvenţii reprezentând sume plătite în plus urmare 
plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor înscrise în Declaraţiile de cheltuieli. 

7701 "Finanţarea de la bugetul de stat 
- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 
beneficiarii finanţaţi integral din buget reprezentând debite aferente fondurilor externe 

nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget. 
7702 "Finanţarea de la bugetele locale 

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 
beneficiarii finanţaţi de la bugetele locale reprezentând debite aferente fondurilor externe 
nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget; 

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 
beneficiarii finanţaţi de la bugetele locale reprezentând sume plătite în plus urmare plăţilor 

efectuate eronat înaintea certificării sumelor înscrise în Declaraţiile de cheltuieli. 
7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat 
- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 

beneficiarii finanţaţi de la bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând debite aferente 
fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget. 

7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 
beneficiarii finanţaţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezentând debite aferente 

fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la buget. 
7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de către 
beneficiarii finanţaţi din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare şi fondurilor de la 
buget. 
etc. 

Contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii 
finali) 



Cu ajutorul acestui cont beneficiarii finali ţin evidenţa sumelor avansate de Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi sub formă de prefinanţare . 
Contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiari 
finali) este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele avansate de Autorităţile 

de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, iar în debit sumele justificate. 
Soldul creditor al contului exprimă sumele avansate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile 
de Management /Agenţiile de Plăţi sub formă de prefinanţare şi nejustificate. 

Contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI"(la beneficiari 
finali) se creditează prin debitul următoarelor conturi: 

5211 "Disponibil al bugetului local 
- cu sumele reprezentând prefinanţarea primită de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de 
Management. 

560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
- cu sumele primite de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, reprezentând 

prefinanţare de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de Management. 
561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
- cu sumele primite de instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii, reprezentând 

prefinanţare de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de Management. 
etc. 

Contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiari 

finali) se debitează prin creditul următoarelor conturi: 
4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 

Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 
Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 
- cu sumele reprezentând prefinanţare deduse din sumele de rambursat în contul plăţilor 

efectuate. 
Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de 

Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 
- cu sumele reprezentând debite provenite din prefinanţarea primită de beneficiari, nejustificată 

în termenul prevăzut în contractul de finanţare. 
etc. 

Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI". 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor 

declarate şi/sau solicitate de Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţilor 
indirecte/Agenţiile de Plăţi în baza Declaraţiei de cheltuieli/Solicitări de fonduri ale acestora, 

aflate în curs de declarare la Comisia Europeană. 
Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 

este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele declarate şi/sau solicitate de 
Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi în baza Declaraţiei de cheltuieli/Solicitări de 

fonduri ale acestora, aflate în curs de certificare la Autorităţile de Certificare şi în curs de 
declarare la Comisia Europeană iar în credit se înregistrează sumele certificate pentru care s-a 

întocmit Declaraţia de cheltuieli la Comisia Europeană. Soldul debitor al contului exprimă 
sumele aflate în curs de certificare şi declarare la Comisia Europeană. 
Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 
se debitează prin creditul conturilor: 

4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 



- cu sumele aflate în curs de declarare la Comisia Europeană după virarea sumelor în contul 

plăţilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale şi stingerea creanţei cu Comisia Europeană; 
- cu sumele aflate în curs de certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituţii 

publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget 
local) şi stingerea creanţei cu Comisia Europeană. 

4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI 

- cu sumele aflate în curs de certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. şi stingerea creanţei cu Comisia Europeană. 

4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele înscrise în Declaraţiile de cheltuieli primite de la Autorităţile de Management care 
utilizează mecanismul plăţilor indirecte, aferente instrumentelor structurale; 
- cu sumele corectate urmare necertificării integrale a sumelor din Declaraţiile de Cheltuieli ale 

Autorităţilor de Management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, aferente 
instrumentelor structurale (în roşu). 

etc. 
Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" 

se creditează prin debitul conturilor: 
4503 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele certificate cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene. 
4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii/instituţii finanţate din bugetul local, ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 
urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile, 
etc. 

475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţilor 
indirecte şi Agenţiile de Plăţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor autorizate şi declarate 
la Autorităţile de Certificare/Agenţiile de Plăţi în vederea certificării acestora, reprezentând 

sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor 
speciale în contul plăţilor efectuate. 

Contul 475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget 
- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" este un 
cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele declarate la Autorităţile de 

Certificare/Agenţiile de Plăţi, iar în debit se înregistrează sumele certificate de către Autorităţile 
de Certificare/Organismul Coordonator al Agenţiilor de Plăţi. Soldul creditor al contului exprimă 

sumele declarate de către Autorităţile de Management în vederea certificării acestora de către 
Autorităţile de Certificare, reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale în contul plăţilor efectuate. 

Contul 475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget 
- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se 

creditează prin debitul conturilor: 
4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele autorizate, înscrise în Declaraţia de cheltuieli şi transmise Autorităţii de Certificare 
reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetele 

fondurilor speciale; 
- cu sumele corectate urmare certificării de către Autorităţile de Certificare - în roşu. 

etc. 



475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se 
debitează prin creditul conturilor: 
4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele certificate de Autorităţile de Certificare şi virate de Autorităţile de Management a 

sumelor în contul plăţilor efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetele fondurilor speciale şi stingerea creanţei cu Comisia Europeană. 
etc. 

476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral 
din buget şi alte entităţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţi indirecte 

şi Agenţiile de Plăţi/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor aflate în curs de declarare la 
Autorităţile de Certificare în vederea certificării acestora, după virarea sumelor datorate 
beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, 

instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 
Contul 476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate 

integral din buget şi alte entităţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 
sumele aflate în curs de declarare la Autorităţile de Certificare iar în credit se înregistrează 

sumele declarate la Autorităţile de Certificare. Soldul debitor al contului exprimă sumele aflate 
în curs de declarare la Autorităţile de Certificare, în vederea certificării acestora. 

Contul 476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate 
integral din buget şi alte entităţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 

4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele în curs de declarare la Autorităţile de Certificare, după virarea sumelor de 
Autorităţile de Management către beneficiari - instituţii finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local şi stingerea creanţei cu Comisia 

Europeană. 
4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI 
- cu sumele în curs de declarare la Autorităţile de Certificare, după virarea sumelor datorate 

beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, 
etc. către Autorităţile de Management şi stingerea creanţei cu Comisia Europeană, 

etc. 
476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral 
din buget şi alte entităţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele autorizate, înscrise în Declaraţia de cheltuieli şi transmise Autorităţilor de 
Certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. 

etc. 
558 "Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile" este un cont de activ şi se dezvoltă astfel: 
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget 
aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"; 

Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele 
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile"; 
Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la 
buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile". 



Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget 

aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/ Autorităţile de 
Management ţin evidenţa sumelor primite din cofinanţare de la buget aferente 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. 
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget 

aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de 
activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate în lei, reprezentând cofinanţarea de 
la buget, iar în credit se înregistrează plăţile efectuate. Soldul debitor al contului exprimă 

disponibilul în lei din cofinanţare existent în cont. 
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget 

aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debitează 
prin creditul conturilor: 

4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele reprezentând cofinanţare aferentă Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală 

transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în contul de disponibil al 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget, reprezentând plăţi 

efectuate în plus din cofinanţarea de la buget înaintea certificării cheltuielilor. 
4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 

fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" - cu sumele încasate, transferate de 
la buget pentru cofinanţarea programelor operaţionale. 

581 "Viramente interne 
- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi, 

etc. 
Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget 
aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se creditează 

prin debitul conturilor: 
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., din disponibilul din cofinanţarea de la buget. 

4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, 

instituţii finanţate din buget local, după reţinerea prefinanţării acordate acestora din disponibilul 
din cofinanţarea de la buget, urmare autorizării cheltuielilor. 

4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinanţare, transferate la bugetul de stat de 
Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management la sfârşitul perioadei de programare sau 

la solicitarea ordonatorului principal de credite. 
581 "Viramente interne 

- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi. 
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 
- cu sumele reprezentând comisioane bancare, 

etc. 
Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele 

eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 



Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/ Autorităţile de 

Management ţin evidenţa sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile, primite de la 
buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din fonduri externe 
nerambursabile. 

Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele 
eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile, iar în credit se înregistrează sumele plătite 
pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Soldul 

debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont. 
Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele 

eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: 

4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând plăţi efectuate în plus din contribuţia 

naţională - taxa pe valoarea adăugată, înaintea certificării cheltuielilor eligibile. 
4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 
ALTE FONDURI 
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - taxa pe 

valoarea adăugată pentru beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local, ONG-uri, societăţi comerciale, 

etc.; 
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume pentru diferenţe de curs valutar şi sume 
necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene; 

- cu sumele încasate de la buget, reprezentând prefinanţare restituită Autorităţilor de Certificare 
de către Autorităţile de Management, în situaţia aplicării prevederilor art. 82 pct. 2 din 

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006; 
- cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume necesare diferenţelor rezultate la 
închiderea parţială/finală a programelor operaţionale ca urmare a depăşirii sumelor alocate în 

euro la nivel de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţarea publică a 
sumelor necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendării plăţilor şi 

consecinţelor financiare ale dezangajării automate. 
581 " Viramente interne 
- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi, 

etc. 
Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele 

eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: 
4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele reprezentând debite datorate Comisiei Europene transferate de Autorităţile de 

Management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte în conturile de disponibil ale 
Autorităţilor de Certificare; 
- cu sumele reprezentând prefinanţare restituită Autorităţilor de Certificare, în cazul aplicării 

prevederilor art.82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 
4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele transferate Autorităţilor de Management după certificarea cheltuielilor din fonduri 

de la buget. 
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. reprezentând fonduri de la bugetul de stat 

necesare diferenţelor rezultate la încheierea parţială/finală a programelor operaţionale ca 
urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din instrumente 



structurale şi din cofinanţarea publică prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de 

finanţare; 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. reprezentând sume primite de la buget 

necesare acoperirii consecinţelor financiare ale suspendării plăţilor de către Autorităţile de 
Certificare sau Comisiei Europene şi pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării 

automate; 
- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele 

eligibile - Taxa pe valoarea adăugată. 
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în conturile 
beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, 
instituţii finanţate din buget local, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile (taxa pe 

valoarea adăugată), urmare autorizării cheltuielilor; 
- cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management în 

conturile beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 
subvenţii, instituţii finanţate din buget local, reprezentând finanţarea de la bugetul de stat a 
sumelor necesare diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor operaţionale 

ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Instrumente 
structurale şi din cofinanţarea publică prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de 

finanţare. 
4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl 

ALTE FONDURI 
- cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile virate la bugetul statului de Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management; 
- cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentând achitarea unor debite datorate Comisiei 

Europene pentru nereguli inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp 
de la beneficiari, virate la buget de Autorităţile de Management/Autorităţile de Certificare. 

581 "Viramente interne 
- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi. 
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 

- cu sumele reprezentând comisioane bancare, 
etc. 

Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la 
buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management ţin evidenţa 

sumelor primite din cofinanţare de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile. 

Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la 
buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un 
cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate în valută, reprezentând 

cofinanţarea de la buget, iar în credit se înregistrează plăţile efectuate. Soldul debitor al contului 
exprimă disponibilul în valută din cofinanţare existent în cont. 

Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la 
buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se 

debitează prin creditul conturilor: 
Contul 581 "Viramente interne 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie, 

etc. 
Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la 

buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se 
creditează prin debitul conturilor: 
Contul 462 "Creditori 



- cu sumele plătite în valută creditorilor/partenerilor/beneficiarilor reprezentând cofinanţare. 

etc. 
Contul 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile" este un cont de activ şi se dezvoltă astfel: 
Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile"; 
Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile". 

Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile"; 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autorităţile de 
Management ţin evidenţa disponibilului reprezentând prefinanţări şi indisponibilităţi temporare 

de fonduri primite de la buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din 
fonduri externe nerambursabile în lei. 

Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate 

reprezentând prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri primite de la buget, iar în 
credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în 
cont în lei. 
Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: 

4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit reprezentând 

prefinanţare aferentă Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în contul de 
disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe 

nerambursabile postaderare, în situaţia indisponibilităţilor temporare de Fonduri externe 
nerambursabile postaderare de la Comisia Europeană. 

4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI" - cu sumele încasate, transferate de 

la buget, reprezentând prefinanţare în situaţia indisponibilităţilor temporare de fonduri de la 
Comisia Europeană. 

581 "Viramente interne 
- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi, 
etc. 

Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: 
4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. din fonduri de la 
buget, în situaţia indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

reprezentând plăţi intermediare. 
4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentând prefinanţarea din fonduri de la buget în 
situaţia indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 



4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele transferate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local, reprezentând indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la Comisia Europeană, după autorizarea cheltuielilor de către 

Autorităţile de Management. 
4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare în situaţia 

indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană transferate la bugetul de stat 
de Autorităţile de Certificare la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului 

principal de credite. 
4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor 
efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele virate beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din buget, după certificarea 
cheltuielilor de către Autorităţile de Certificare, în situaţia indisponibilităţilor temporare de 

fonduri de la Comisia Europeană. 
4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget reprezentând 
prefinanţare pentru programele/proiectele operaţionale în situaţia indisponibilităţilor temporare 

de fonduri de la Comisia Europene - plăţi indirecte ; 
- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget, în cazul 
indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană, pentru continuarea finanţării 

programelor/proiectelor. 
581 "Viramente interne 

- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi. 
627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 
- cu sumele reprezentând comisioane bancare, 

etc. 
Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management ţin evidenţa disponibilului reprezentând 

prefinanţări şi indisponibilităţi temporare de fonduri primite de la buget pentru finanţarea unor 
programe sau proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în valută. 

Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate 

reprezentând prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri primite de la buget, iar în 
credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în 
cont în valută. 
Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: 

Contul 581 "Viramente interne 
- cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie, 

etc. 
Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: 
Contul 462 "Creditori 

- cu sumele plătite în valută partenerilor/beneficiarilor, 
etc. 



Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, 

SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE 
LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa dobânzilor 

ce urmează a fi alocate programelor/proiectelor. 
Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, 

SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE 
LA BUGET Şl ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează dobânzile 
de alocat programelor operaţionale, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor 

asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, 
reprezintă totalul cheltuielilor cu dobânzile de alocat programelor operaţionale efectuate în 

cursul perioadei. 
La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 
Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, 
SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE 

LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 
4522 "Sume datorate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele provenind din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, 
datorate Autorităţilor de Management. 

4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, 
datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., de către Autorităţile de Certificare. 
4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, 
datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 
subvenţii, instituţii finanţate din buget local, de către Autorităţile de Certificare. 

4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor 
efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

- cu sumele provenite din dobânzi aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, 
datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, 
de către Autorităţile de Certificare. 

etc. 
Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat Programului - PHARE, 

SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE 
LA BUGET Şl ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului, în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 
Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la bugetul de stat" este un cont de activ. 
în debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile de la bugetul de stat 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor 

asupra contului de rezultat patrimonial. 
Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind 
transferurile efectuate în cursul perioadei. 

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare. 

Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat" se debitează prin creditul conturilor: 



4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 
- cu sumele de primit de la bugetul de stat şi datorate Autorităţilor de Certificare şi Plată de 
Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţilor directe, reprezentând creanţe 

bugetare ale bugetului Comisiei Europene şi/sau bugetului de stat; 
- cu sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată de Autorităţile de 

Management care utilizează mecanismul plăţilor directe, în cazul aplicării prevederilor art.82 
pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006; 
- cu sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendării plăţilor de către 

Autorităţile de Certificare sau de Comisia Europeană şi pentru acoperirea consecinţelor 
financiare ale dezangajării automate. 

7701 "Finanţarea de la bugetul de stat 
- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferurile de la bugetul 

de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare. 
etc. 

Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat" se creditează prin debitul conturilor: 

117.01 "Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget 
- cu cheltuielile regularizate privind transferurile efectuate iniţial din bugetul Autorităţilor de 
Management care utilizează mecanismul plăţilor directe şi care ulterior au fost recuperate de la 

Autorităţile de Certificare. 
121.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 
etc. 

Contul 7721 "Subvenţii de la bugetul statului 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii din buget local - beneficiari finali, ţin evidenţa subvenţiilor primite de la 
buget pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget. Contul 7721 "Subvenţii de la bugetul statului" este un cont 

de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile din subvenţii primite de la bugetul de 
stat, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial. 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contul 7721 "Subvenţii de la bugetul statului" se creditează prin debitul conturilor: 
4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 

Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 
Şl ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali) 

- cu sumele solicitate Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de beneficiari - 
instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice 
finanţate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente contribuţiei 

naţionale; 
- cu sumele corectate aferente contribuţiei naţionale, urmare autorizării/ certificării sumelor 

cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local - în roşu. 
etc. 

Contul 7721 "Subvenţii de la bugetul statului" se debitează prin creditul conturilor: 
121 "Rezultatul patrimonial 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 
rezultatului patrimonial. 

4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de 
Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 
Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 

- cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autorităţii de Certificare/Autorităţii de 
Management de către beneficiari - instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, instituţii finanţate din buget local în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au 
înregistrat veniturile, pentru debite datorate/ sume plătite în plus înaintea certificării sumelor 
cuprinse în cererile de rambursare, 



etc. 

Contul 775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor reprezentând 
rambursări primite din fonduri externe nerambursabile postaderare. Contul 775 "Finanţare din 

fonduri externe nerambursabile postaderare" este un cont de pasiv. În creditul contului se 
înregistrează sumele rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare, iar în debit, 

la sfârşitul perioadei, totalul sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare se transferă în creditul contului de rezultat patrimonial, în vederea închiderii 
acestora şi stabilirii rezultatului patrimonial. 

Soldul creditor al contului înaintea operaţiunii de închidere, reprezintă sumele rambursate din 
fonduri externe nerambursabile postaderare. 

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold. 
Contabilitatea analitică se conduce distinct pe fiecare program de finanţare, pe structura 

clasificaţiei bugetare. 
Contul 775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se creditează prin 
debitul conturilor: 

4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 
Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 

Şl ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali) 
- cu sumele solicitate Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management de beneficiari - 
instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice 

finanţate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente 
instrumentelor structurale; 

- cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autorizării/ certificării 
sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii publice finanţate din buget local - în roşu. 

5201 "Disponibil al bugetului de stat 
- cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului de stat, reprezentând rambursări din 

fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plăţile efectuate anterior de instituţiile 
publice finanţate integral din bugetul de stat. 
5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 

- cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat, 
reprezentând rambursări din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plăţile 

efectuate anterior de instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de 
stat. 
5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
- cu sumele încasate în contul de disponibil al Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, reprezentând rambursări din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru 
plăţile efectuate anterior de instituţiile publice finanţate integral din bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate. 

5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 
- cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 

rambursări din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plăţile efectuate anterior de 
instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
etc. 

Contul 775 "Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se debitează prin 
creditul conturilor: 

121 "Rezultatul patrimonial 
- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii 

rezultatului patrimonial. 
4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de 
Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 

Şl ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) 
- cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autorităţii de 

Certificare/Autorităţii de Management de către beneficiari - instituţii publice finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, instituţii finanţate din buget local în cursul aceluiaşi exerciţiu 



financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume plătite în plus înaintea 

certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 
etc. 
Contul 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile 

postaderare în curs de virare la buget 
Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali - finanţate integral de la bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale ţin evidenţa sumelor 
solicitate Autorităţilor de Management reprezentând cota parte din cheltuielile eligibile aferente 
fondurilor externe nerambursabile postaderare înscrise în cererile de rambursare, transmise 

Autorităţilor de Management. 
În debitul contului se înregistrează sumele solicitate Autorităţilor de Management precum şi 

ajustarea acestor sume urmare autorizării şi certificării acestora parţiale de către Autorităţile 
de Management/Autorităţile de Certificare, iar în credit se înregistrează sumele virate la bugetul 

de stat în contul plăţilor efectuate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management. 
Soldul contului reprezintă sumele solicitate Autorităţilor de Management reprezentând cota 
parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare înscrise 

în cererile de rambursare, transmise Autorităţilor de Management, la un moment dat. 
Contul 8078 "Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de certificare aferente proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget de stat 
Cu ajutorul acestui cont, Autorităţile de Management care utilizează mecanismul plăţilor directe, 
ţin evidenţa sumelor autorizate înscrise în Declaraţiile de Cheltuieli aferente proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, transmise Autorităţilor de 
Certificare. 

În debitul contului se înregistrează sumele cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli transmise 
Autorităţilor de Certificare în vederea certificării acestora precum şi ajustările acestor sume 
urmare certificării de către Autorităţile de Certificare, iar în credit se înregistrează sumele 

certificate de Autorităţile de Certificare cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli. 
Soldul contului reprezintă sumele autorizate înscrise în Declaraţiile de Cheltuieli aferente 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget transmise 
Autorităţilor de Certificare în vederea certificării acestor sume, existente la un moment dat. 
Contul 8079 "Sume în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului 

European de Pescuit 
Cu ajutorul acestui cont, Autoritatea de Certificare şi Plată din Ministerul Finanţelor Publice ţine 

evidenţa sumelor cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli întocmite de Agenţia Naţională pentru 
Pescuit şi Acvacultura, aferente Fondului European de Pescuit, aflate în curs de 
certificare/declarare la Comisia Europeană. 

În debitul contului se înregistrează sumele cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli întocmite de 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură aflate în curs de certificare la Autoritatea de 

Certificare şi Plată precum şi ajustările acestor sume urmare certificării acestora iar în credit se 
înregistrează sumele certificate de Autoritatea de Certificare şi Plată din Declaraţiile de Cheltuieli 
şi declarate Comisiei Europene. 

Soldul contului reprezintă sumele cuprinse în Declaraţiile de Cheltuieli aferente Fondului 
European de Pescuit aflate în curs de certificare la Autoritatea de Certificare şi Plată în vederea 

certificării acestor sume, existente la un moment dat. 
- SECŢIUNEA 2: Planul de conturi şi Monografia privind înregistrarea în contabilitate a 
operaţiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri 

A.Planul de conturi şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 
cu instrumente structurale, alte fonduri şi fonduri de la buget. 

A.1.Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. 
A.2.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a 

operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă. 
A.2.1.Plaţi directe 
A.2.2.Plaţi indirecte 

A3.Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare a Autorităţii de Certificare şi 
Plată. 

A.4.Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management - Plăţi directe. 



A.5.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management a 

operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă - 
Plăţi directe. 
A.6.Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management - Plăţi indirecte. 

A.7.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management a 
operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă - 

Plăţi indirecte. 
A.8.Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare a Autorităţilor de Management 
- Plăţi indirecte. 

A.9.Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral de la bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele 

finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget. 
A.10.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate 

integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor 
speciale a operaţiunilor aferente derulării proiectelor din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget. 

A.11.Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la buget pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la buget. 
A.12.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiunile cu fondurile externe 

nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget. 
A.13.Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral din venituri 

proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget. 
A.14.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate 
integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare 

şi fonduri de la buget. 
A.15.Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice care au calitatea de ordonatori 

de credite ai bugetului local pentru fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de 
la buget. 
A.16.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de 

ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget. 

A.17.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Direcţiei/Instituţiei care înregistrează 
veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor Fondurilor speciale 
din sumele primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate. 

- A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată 

117.08 Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile 

121.08 Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 

450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4503 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4504 Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4505 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat 

4505.1 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.2 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4505.3 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor 

speciale 



4505.4 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local 

4505.5 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii 

4506 Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE(PREFINANŢARE) 

4507 Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale,etc. 

4522 Sume datorate Autorităţii de Management 

454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4543.1 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4543.1.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 

4543.1.2 Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 

4543.1.3 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi /penalităţi la debite IS 

4543.2 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET 

4543.2.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 

4543.2.2 Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA) 

4543.2.3 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi /penalităţi la debite FB 

4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET ( ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4545.1 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din 
bugetul local 

4545.2 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii 

4545.3 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. 

4545.4 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate 
integral din buget 

4546 Sume datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii 
finanţate din buget local);- INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4546.1 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local; 

4546.2 Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii; 

455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 

Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 



4553 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

4553.1 Sume de primit de la buget - prefinanţare 

4553.2 Sume de primit de la buget - cofinanţare 

4553.3 Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

4554 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) 

4554.1 Sume de restituit bugetului - prefinanţare 

4554.2 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 

4554.3 Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE 

4555.1 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGET DE STAT 

4555.2 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGETUL 
ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

4555.3 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGETELE 
FONDURILOR SPECIALE 

456 Sume de primit şi de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

Şl FONDURI DE LA BUGET 

4563 Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile 

4564 Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele eligibile 

457 Sume avansate şi de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI 
DE LA BUGET 

4572 Sume avansate Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4572.1 Sume avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE 
LA BUGET 

4572.2 Sume avansate Autorităţilor de Management pentru continuarea finanţării programelor operaţionale - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4573 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA 
BUGET 

4573.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4573.1.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus IS 

4573.1.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate IS 

4573.1.3 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite IS 

4573.1.4 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite IS 



4573.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4573.2.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus FB 

4573.2.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate FB 

4573.2.3 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite FB 

4573.2.4 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite FB 

461 Debitori 

474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA 
BUGET 

515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

5151.1 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale 

5151.1.01- 05 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.06/07 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 

5151.2 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fonduri de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.06/07 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 

5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 

5187 Dobânzi de încasat 

558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor /proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile 

5581.01- 05 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5581.06/07 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 

5582 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor 
/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.01- 05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor 
operaţionale - cheltuieli indirecte 

5582.06/07 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor 
operaţionale - plăţi directe 



559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor 
/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5591.1 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 

5591.1.01- 05 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte 

5591.1.06/07 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe 

5591.2 Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 

5591.2.01- 05 Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - 
plăţi indirecte 

5591.2.06/07 Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe 

581 Viramente interne 

627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului 

765 Venituri din diferenţe de curs valutar 

766 Venituri din dobânzi 

- A.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a 
operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă 

- A.2.1. Plăţi directe 
1.Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană (CE) - Prefinanţare 
1.1.Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Comisia Europeană, în contul euro 

deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152 X   

Sume avansate de CE - prefinanţare 4506   X 

1.2.Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la 

Trezorerie 
a.schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe 
nerambursabile 

5152   X 

b.încasare în contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 



1.3.Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport 

şi mediu 
a.virare din contul 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1   X 

b.încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

1.4.Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a prefinanţării acordate beneficiarilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 
- IS 

4545.1(4545.2,4545.3) X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

1.5.Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari, reprezentând sume provenite din 
prefinanţare nejustificate în termenul prevăzut din contract/decizie/ordin de la acordarea 

acestora 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 

- IS 

4545.1 (4545.2,4545.3,4545.4)   X 

1.6.Încasarea debitelor de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor 

de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

1.7.Virarea sumelor recuperate de la beneficiari în vederea continuării finanţării programelor 
operaţionale 

a.virare din contul 54.01.05.07 sau 54.01.05.06 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente 

fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor 

de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

b.Încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

1.8.Virarea sumelor din contul unui program operaţional pentru continuarea finanţării altui 

program operaţional 
a.virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

b.încasare în contul 54.01.01.07 sau 54.01.01.06 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

2.Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilităţi de fonduri de la Comisia Europeană 

reprezentând prefinanţare 
2.1.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând indisponibilităţi de 
fonduri de la Comisia Europeană 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X   

Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1   X 

2.2.Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 

pentru programele operaţionale 

5591.1 X   



Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1   X 

2.3.Virarea sumelor din prefinanţarea de la bugetul statului în conturile programelor 
operaţionale 

a.virare din contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 

pentru programele operaţionale 

5591.1   X 

b.încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 
pentru programele operaţionale - plăţi directe 

5591.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

2.4.Virarea sumelor din prefinanţare către beneficiari din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 

- IS 

4545.1(4545.2,4545.3) X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 

pentru programele operaţionale - plăţi directe 

5591.1.06/07   X 

2.5.Virarea sumelor provenite din prefinanţare de la bugetul statului din conturile programelor 

operaţionale pentru folosirea ulterioară a acestora 
a.virare din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 
pentru programele operaţionale - plăţi directe 

5591.1.06/07   X 

b.încasare în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 

pentru programele operaţionale 

5591.1 X   

Viramente interne 581   X 

2.6.Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiar reprezentând sumele provenite din 

prefinanţarea nejustificată în termenul prevăzut din contract/decizie/ordin de finanţare de la 
acordarea acestora 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 
- IS 

4545.1(4545.2,4545.3)   X 

2.7.Încasarea debitelor de la beneficiari în situaţia în care sumele avansate de la bugetul de 
stat nu sunt reîntregite cu sumele primite de la Comisia Europeană 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 
pentru programele operaţionale - plăţi directe 

5591.1.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2   X 

2.8.Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia 
Europeană 

a.virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

b.încasarea în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 
pentru programele operaţionale 

5591.1 X   

Viramente interne 581   X 

2.9.Virarea sumelor la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 

pentru programele operaţionale 

5591.1   X 

- SECŢIUNEA 3: Plăţi intermediare reprezentând fonduri structurale şi de coeziune de la Comisia 

Europeană 
- A. Operaţii cu beneficiarii finanţaţi integral din buget sau alţi beneficiari a căror finanţare 
pentru proiectele proprii este cuprinsă în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului 

de stat 
3.1.Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului de stat, pe 

baza declaraţiei de cheltuieli transmisă de autorităţile de management 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 



Declaraţia de cheltuieli 
AM 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.1 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la CE în contul plăţilor efectuate - buget de stat 

4555.1   X 

3.2.Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului asigurărilor 
sociale de stat, pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisă de autorităţile de management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de cheltuieli 
AM 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

4505.2 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la CE în contul plăţilor efectuate - bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

4555.2   X 

3.3.Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetelor fondurilor 
speciale, pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisă de autorităţile de management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de cheltuieli 
AM 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - bugetele 

fondurilor speciale 

4505.3 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la CE în contul plăţilor efectuate - bugetele 

fondurilor speciale 

4555.3   X 

3.4.În situaţia în care beneficiarii finanţaţi integral din buget au primit în cursul anului 2008 
prefinanţare, aceasta se deduce pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, dar nu 

mai târziu de penultima cerere de rambursare, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor 
de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la CE în contul plăţilor efectuate - buget de stat ( 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale) 

4555.1(4555.2,4555.3) X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 
- INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii 

publice finanţate integral din buget 

4545.4   X 

3.5.Corectarea creanţei cu Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului de stat, 
după certificarea cheltuielilor de către ACP - în roşu 



Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.1 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la CE în contul plăţilor efectuate - buget de stat 

4555.1   X 

3.6.Corectarea creanţei cu Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului 
asigurărilor sociale, după certificarea cheltuielilor de către ACP - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri 

ale bugetului general consolidat - bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

4505.2 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la CE în contul plăţilor efectuate - bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

4555.2   X 

3.7.Corectarea creanţei cu Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetelor fondurilor 
speciale după certificarea cheltuielilor de către ACP - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - bugetele 

fondurilor speciale 

4505.3 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la CE în contul plăţilor efectuate - bugetele 

fondurilor speciale 

4555.3   X 

3.8.Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, urmare certificării 

cheltuielilor de către ACP 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului din sume primite de 

la CE în contul plăţilor efectuate - buget de stat 
(bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale) 

4555.1(4555.2,4555.3) X   

Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

3.9.Stingerea creanţei cu Comisia Europeană, odată cu virarea sumelor datorate bugetului de 
stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de certificare/declarare CE 474 X   

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.1   X 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

4505.2   X 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - bugetele 

fondurilor speciale 

4505.3   X 

3.10.Înregistrarea declaraţiei de cheltuieli transmisă Comisiei Europene reprezentând venituri 
ale bugetului (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale) 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 
ACP + Cerere de 

fonduri 

Sume declarate şi solicitate CE 4503 X   

Sume în curs de certificare/declarare CE 474   X 

3.11.Încasarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, în 
contul euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 
nerambursabile 

5152 X   

Sume declarate şi solicitate CE 4503   X 

3.12.Virarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, din 
contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezorerie 

a.schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152   X 

b.încasare în contul - 54.01.01.00 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

3.13.Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport 
şi mediu 

a.virare din contul 54.01.01.00 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1   X 

b.încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

- B. Operaţii cu beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 
subvenţii, instituţii publice finanţate din bugetul local 

3.14.Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor instituţii 
publice finanţate din bugetul local, pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisă de autorităţile de 
management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de cheltuieli 
AM 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - buget local 

4505.4 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1   X 

3.15.Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - instituţii 
publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, pe baza declaraţiei de cheltuieli 

transmisă de autorităţile de management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de cheltuieli 

AM 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 

ale bugetului general consolidat - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii, venituri 
proprii şi subvenţii 

4505.5 X   



Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2   X 

3.16.Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor / instituţii publice finanţate din buget local cu 
sumele acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu 

mai târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la 
valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor 
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare. 

Document contabil 

Notă contabilă 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 

- IS - instituţii publice finanţate din buget local 

4545.1   X 

3.17.Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor / instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii cu sumele acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei 

de implementare a proiectului dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare a 
beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de 

beneficiari conform prevederilor contractelor/ deciziilor/ ordinelor de finanţare. 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 
subvenţii 

4546.2 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 

- IS - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii 

4545.2   X 

3.18.Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate beneficiarilor (instituţii 

publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget 
local) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

3.19.Stingerea creanţei cu Comisia Europeană, odată cu virarea sumelor datorate beneficiarilor 
(instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate 
din buget local) 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de certificare/declarare CE 474 X   

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - buget local 

4505.4   X 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri 
ale bugetului general consolidat - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii, venituri 

proprii şi subvenţii 

4505.5   X 

3.20.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii / instituţii finanţate din bugetul local, urmare a plăţilor efectuate eronat 

înaintea certificării sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume 

plătite în plus IS 

4543.1.1 X   

Sume în curs de certificare/declarare CE 474   X 

3.21.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local, cu 

sumele de recuperat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 

plătite în plus IS 

4543.1.1   X 

3.22.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii, cu sumele de recuperat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 
subvenţii 

4546.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 

plătite în plus IS 

4543.1.1   X 

3.23.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile, în situaţia în care nu se efectuează înregistrarea de la pct.3.21 şi 3.22 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   



Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus IS 

4543.1.1   X 

3.24.Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene reprezentând 
sume datorate beneficiarilor(instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii finanţate din buget local) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

ACP + Cerere de 
fonduri 

Sume declarate şi solicitate CE 4503 X   

Sume în curs de certificare/declarare CE 474   X 

3.25.Încasarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, în 

contul euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152 X   

Sume declarate şi solicitate CE 4503   X 

3.26.Virarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, din 

contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezorerie 
a.schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152   X 

b.încasare în contul - 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

3.27.Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport 
şi mediu 

a.virare din contul 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1   X 

b.încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

- C. Operaţii cu beneficiari (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 
3.28.Înregistrarea creanţei cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - ONG-

uri, societăţi comerciale, etc., pe baza declaraţiei de cheltuieli transmisă de autorităţile de 
management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de cheltuieli 

AM 

Sume de primit de la Comisia Europeană 

datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 

comerciale,etc. 

4507 X   

Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc.) 

4544   X 

3.29.Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. cu sumele 
acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai 
târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea 

cererilor rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor 
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 
- IS - ONG-uri, societăţi comerciale,etc. 

4545.3   X 

3.30.Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate din fonduri externe 
nerambursabile, după reţinerea prefinanţării, beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., 

înaintea certificării de ACP 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

3.31.Stingerea creanţei cu Comisia Europeană, odată cu virarea sumelor datorate beneficiarilor 

- ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de certificare/declarare CE 474 X   



Sume de primit de la Comisia Europeană 
datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. 

4507   X 

3.32.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societăţi comerciale,etc.) 
urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus IS 

4543.1.1 X   

Sume în curs de certificare/declarare CE 474   X 

3.33.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.)cu 
sumele de recuperat 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus IS 

4543.1.1   X 

3.34.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile, în situaţia în care nu s-a efectuat înregistrarea de la pct.3.33 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus IS 

4543.1.1   X 

3.35.Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene reprezentând 
sume datorate altor beneficiari decât cei finanţaţi integral din buget 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 
ACP + Cerere de 

fonduri 

Sume declarate şi solicitate CE 4503 X   

Sume în curs de certificare/declarare CE 474   X 

3.36.Încasarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, în 
contul euro deschis la BNR 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 
nerambursabile 

5152 X   

Sume declarate şi solicitate CE 4503   X 

3.37.Virarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, din 
contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezorerie 

a.schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152   X 

b.încasare în contul - 54.01.01.00 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

3.38.Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport 
şi mediu 

a.virare din contul 54.01.01.00 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1   X 

b.încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

- SECŢIUNEA 4: Fonduri de la bugetul statului - Cofinanţare 
- A. Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, 
instituţii publice finanţate din bugetul local 

4.1.Înregistrarea sumelor de primit de la buget şi datorate beneficiarilor instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Declaraţia AM Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1   X 

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2   X 

4.2.Încasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în conturile 54.01.02.01- 
05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2   X 

4.3.Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanţarea de la 
bugetul statului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07   X 

4.4.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri 
proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, urmare certificării 

cheltuielilor de către Autoritatea de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume 

plătite în plus FB 

4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2   X 

4.5.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2   X 

4.6.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus FB 

4543.2.1   X 

4.7.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus FB 

4543.2.1   X 

4.8.Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând cofinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07   X 

- B. Beneficiari (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4.9.Înregistrarea sumelor de primit de la buget şi datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia AM Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2 X   

Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc.) 

4544   X 

4.10.Încasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în conturile 
54.01.02.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2   X 

4.11.Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanţarea de la 
bugetul statului 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07   X 

4.12.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale. etc., 
urmare certificării cheltuielilor de către ACP 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus FB 

4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2   X 

4.13.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2   X 

4.14.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus FB 

4543.2.1   X 

4.15.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus FB 

4543.2.1   X 

4.16.Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând cofinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07   X 



- SECŢIUNEA 5: Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilităţi temporare de fonduri de la 

Comisia Europeană 
5.1.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la CE 

4553.3 X   

Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la CE 

4554.3   X 

5.2.Încasarea sumelor reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană de la bugetul statului în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în 
cazul indisponibilităţilor temporare pentru 

programele operaţionale 

5591.2 X   

Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la CE 

4553.3   X 

5.3.Virarea sumelor de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale 
a.virare din contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în 
cazul indisponibilităţilor temporare pentru 

programele operaţionale 

5591.2   X 

b.încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând 

indisponibilităţi temporare de fonduri pentru 
programele operaţionale - plăţi directe 

5591.2.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

5.4.Virarea din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 a sumelor datorate beneficiarilor 

a)Beneficiarii instituţii publice finanţate integral din buget (după certificarea cheltuielilor) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului din sume primite de 

la CE în contul plăţilor efectuate - buget de stat ( 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale) 

4555.1(4555.2,4555.3) X   



Disponibil de la buget reprezentând 
indisponibilităţi temporare de fonduri pentru 

programele operaţionale - plăţi directe 

5591.2.06/07   X 

b)Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii 
publice finanţate din bugetul local (după autorizarea de către AM a cheltuielilor) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Disponibil de la buget reprezentând 
indisponibilităţi temporare de fonduri pentru 

programele operaţionale - plăţi directe 

5591.2.06/07   X 

c)Beneficiari (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) (după autorizarea de către AM a cheltuielilor) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Disponibil de la buget reprezentând 

indisponibilităţi temporare de fonduri pentru 

programele operaţionale - plăţi directe 

5591.2.06/07   X 

5.5.Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia 

Europeană 
a.virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

b.încasare în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în 

cazul indisponibilităţilor temporare pentru 
programele operaţionale 

5591.2 X   

Viramente interne 581   X 

5.6.Virarea sumelor la bugetul de stat 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la CE 

4554.3 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în 
cazul indisponibilităţilor temporare pentru 

programele operaţionale 

5591.2   X 

- SECŢIUNEA 6: Fonduri de la bugetul statului - taxa pe valoarea adăugată 
- A. Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, 

instituţii publice finanţate din bugetul local 
6.1.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând TVA datorate 
beneficiarilor instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii 

finanţate din buget local 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de cheltuieli 

AM 

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4563 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1   X 

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2   X 

6.2.Încasarea sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la bugetul statului în 

contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 
cheltuieli directe 

5582.06/07 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4563   X 

6.3.Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor 

reprezentând taxa pe valoare adăugată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   



Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 

cheltuieli directe 

5582.06/07   X 

6.4.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii şi instituţii publice finanţate din bugetul local, urmare 

certificării cheltuielilor de către ACP 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume 

plătite în plus FB 

4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4564   X 

6.5.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului 

Document contabil 
Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile 

4564 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile 

4563   X 

6.6.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 

cheltuieli directe 

5582.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus FB 

4543.2.1   X 

6.7.Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4564 X   

Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
de la buget aferente programelor operaţionale - 

cheltuieli directe 

5582.06/07   X 

- B. Beneficiari (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

6.8.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând TVA datorate 
beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de cheltuieli 
AM 

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile 

4563 X   

Sume datorate beneficiarilor - ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544   X 

6.9.Încasarea sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la bugetul statului în 
contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 

cheltuieli directe 

5582.06/07 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile 

4563   X 

6.10.Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor 
reprezentând taxa pe valoarea adăugată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 

cheltuieli directe 

5582.06/07   X 

6.11.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., 
urmare certificării cheltuielilor de către ACP 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume 
plătite în plus FB 

4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile 

4564   X 

6.12.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4564 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4563   X 



6.13.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 

sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
de la buget aferente programelor operaţionale - 

cheltuieli directe 

5582.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume 

plătite în plus FB 

4543.2.1   X 

6.14.Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4564 X   

Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
de la buget aferente programelor operaţionale - 

cheltuieli directe 

5582.06/07   X 

- SECŢIUNEA 7: Debite recuperate de la beneficiari 

- A. În situaţia în care debitele recuperate rămân în continuare în conturi pentru derularea 
programelor operaţionale (Comisia Europeană a realizat deja o compensare în acest sens) 
7.1.Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la beneficiari 

a.Debite de recuperat - Instrumente Structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2 X   

Sume declarate şi solicitate CE 4503   X 

b.Debite de recuperat - Fonduri de la buget (cofinanţare) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite 

(cofinanţare) FB 

4543.2.2 X   

Sume de restituit bugetului (cofinanţare) 4554.2   X 

c.Debite de recuperat - Fonduri de la buget ( alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

(alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA) 

4543.2.2 X   



Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile 

4564   X 

7.2.Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor 
a)Beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii 

finanţate din buget local 
1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

  Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1 X   

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget ( cofinanţare+TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 
subvenţii 

4546.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

(cofinanţare, TVA) 

4543.2.2   X 

b)Beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale 

1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget ( cofinanţare+TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 
(cofinanţare, TVA) 

4543.2.2   X 

7.3.Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor 

de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

  Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 
(cofinanţare, alte cheltuieli decât cele eligibile - 

TVA) 

4543.2.2   X 

7.4.Virarea sumelor reprezentând debite recuperate 
a.virare din contul 54.01.05.06/07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor 

de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

b.încasare în conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 şi 54.01.04.06/07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07 X   

Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 
plăţi directe 

5582.06/07 X   

Disponibil de la buget reprezentând 

indisponibilităţi temporare de fonduri pentru 

programele operaţionale - plăţi directe 

5591.2.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

- B. În situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei 

Europene 
7.5.Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la beneficiari 

a.debite de recuperat provenite din Instrumente Structurale 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

b.debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget ( cofinanţare) 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 
(cofinanţare) 

4543.2.2 X   

Sume de restituit bugetului (cofinanţare) 4554.2   X 

c.debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

(alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA) 

4543.2.2 X   

Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4564   X 

7.6.Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor 

a)Beneficiari instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, instituţii 
finanţate din buget local 

1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 

din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget ( cofinanţare+TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 
(cofinanţare, TVA) 

4543.2.2   X 

b)Beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale 
1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget ( cofinanţare+TVA) 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 
(cofinanţare, TVA) 

4543.2.2   X 

7.7.Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente 

fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor 

de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

  Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

(cofinanţare, alte cheltuieli decât cele eligibile - 

TVA) 

4543.2.2   X 

7.8.Virarea sumelor provenite din debite recuperate 

a.virare din contul 54.01.05.06/07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente 

fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor 

de la buget - plăţi directe 

5151.2.06/07   X 

b.încasare în conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 şi 54.01.04.06/07 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale - plăţi directe 

5581.06/07 X   

Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5582.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

7.9.Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite, la Comisia Europeană (la 
solicitarea CE) 

a.virare din contul 54.01.01.06/07 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

b.încasare în contul euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152 X   

Viramente interne 581   X 

7.10.Virarea la Comisia Europeană a sumelor provenite din debite 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Dispoziţie de plată 
externă 

Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe 
nerambursabile 

5152   X 

- C. Prefinanţare restituită de Autorităţile de Management - în cazul aplicării prevederilor art. 
82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 

7.11.Evidenţierea sumelor datorate Comisiei Europene reprezentând prefinanţarea 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de CE - prefinanţare 4506 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

7.12.Constituirea debitelor de recuperat de la autorităţile de management, reprezentând sume 

provenite din prefinanţare nejustificate în termen de 24 luni de la acordarea acestora 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume datorate AM 4522   X 

7.13.Încasarea sumelor provenite din prefinanţare recuperate de la autorităţile de management 

în contul 54.01.05.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente 

fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor 
de la buget 

5151.2 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

7.14.Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din prefinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   



Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor 

de la buget 

5151.2   X 

7.15.Încasarea în contul de euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152 X   

Viramente interne 581   X 

7.16.Virarea sumelor provenite din prefinanţarea restituită Comisiei Europene 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe 
nerambursabile 

5152   X 

7.17.Virarea sumelor datorate Autorităţilor de Management în cazul aplicării prevederilor art. 
82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene după efectuarea plăţii finale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate AM 4522 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

- D. În situaţia în care Comisia Europeană a diminuat plăţile din instrumentele structurale cu 
sumele provenite din debite aparţinând altor autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor 

comunitare 
7.18.Constituirea sumelor de recuperat de la alte autorităţi cu competenţe în gestionarea 
fondurilor comunitare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Debitori 461 X   

Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene 4503   X 

7.19.Încasarea sumelor recuperate de la alte autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor 
comunitare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1 X   

Debitori 461   X 

- SECŢIUNEA 8: Stingerea avansului reprezentând prefinanţarea acordată de către Comisia 
Europeană cu sumele cuprinse în Declaraţia de cheltuieli, la încheierea programului operaţional, 

potrivit articolului 84 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Sume avansate de CE - prefinanţare 4506 X   

Sume declarate şi solicitate CE 4503   X 

- SECŢIUNEA 9: Încasarea sumelor reprezentând plata finală de la Comisia europeană în cadrul 
programelor operaţionale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 
nerambursabile 

5152 X   

Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene 4503   X 

- SECŢIUNEA 10: Dobânzi 
10.1.Înregistrarea dobânzii de încasat la contul în euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de încasat 5187 X   

Venituri din dobânzi 766   X 

10.2.Încasarea dobânzii în contul de disponibil în euro deschis la BNR 
a.cursul la data încasării este mai mare decât cursul la data înregistrării 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 
nerambursabile 

5152 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

  Dobânzi de încasat 5187   X 

b.cursul la data încasării este mai mic decât cursul la data înregistrării 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

  Dobânzi de încasat 5187   X 

10.3.Schimbul valutar al dobânzii bonificate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Ordin de cumpărare 
valută 

Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe 
nerambursabile 

5152   X 

10.4.Încasarea în contul de trezorerie a c/val dobânzii bonificate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1 X   



Viramente interne 581   X 

10.5.Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale 
a.virare din contul 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1   X 

b.încasare în contul 54.01.01.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe 

nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07 X   

Viramente interne 581   X 

10.6.Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

reprezentând dobânzi încasate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

AM 

Dobânzi de transferat CE sau de alocat 

programului 

668 X   

Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc.) 

4544   X 

10.7.Înregistrarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de sănătate 

şi bugetelor fondurilor speciale reprezentând dobânzi încasate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

AM 

Dobânzi de transferat CE sau de alocat 

programului 

668 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de 

la CE în contul plăţilor efectuate - buget de stat ( 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale) 

4555.1(4555.2,4555.3)   X 

10.8.Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii,instituţii publice finanţate din buget local, reprezentând 
dobânzi încasate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 
AM 

Dobânzi de transferat CE sau de alocat 
programului 

668 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1   X 



Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2   X 

10.9.Virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor 
fondurilor speciale în contul plăţilor efectuate, din sumele provenite din dobânzi 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la CE în contul plăţilor efectuate - buget de stat ( 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale) 

4555.1(4555.2,4555.3) X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

10.10.Virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., din sumele 
provenite din dobânzi 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor ( ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4544 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

10.11.Virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / 
venituri proprii şi subvenţii, din sumele provenite din dobânzi 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile pentru finanţarea programelor 

operaţionale - plăţi directe 

5151.1.06/07   X 

- SECŢIUNEA 11: Înregistrarea comisioanelor bancare în situaţia în care acestea vor fi 
percepute de către Trezorerie pentru conturile de disponibilităţi 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 X   

Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile 

5151   X 



Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor /proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 

5581   X 

Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor /proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582   X 

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări 
şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare 

aferente programelor /proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

5591   X 

- SECŢIUNEA 12: Finanţarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenţelor rezultate la 
închiderea parţială /finală a programelor operaţionale ca urmare a depăşirii sumelor alocate în 

euro la nivel de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţare publică prin 
încheierea contractelor/deciziilor/ /ordinelor de finanţare 
- A) Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, 

instituţii finanţate din buget local 
12.1.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile 

4563 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1   X 

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2   X 

12.2.Încasarea sumelor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 
plăţi directe 

5582.06/07 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4563   X 

12.3.Virarea sumelor beneficiarilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate 
din buget local 

4546.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5582.06/07   X 

- B) Beneficiarii - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 
12.4.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile 

4563 X   

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

4544   X 

12.5.Încasarea sumelor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 
plăţi directe 

5582.06/07 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli 

decât cele eligibile 

4563   X 

12.6.Virarea sumelor beneficiarilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

4544 X   

Disponibil din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 

de la buget aferente programelor operaţionale - 

plăţi directe 

5582.06/07   X 

- SECŢIUNEA 13: Reevaluarea elementelor monetare exprimate în euro: disponibilităţilor, 
creanţelor şi datorilor la cursul INFO - euro 

13.1.În situaţia în care cursul INFO - euro scade 
a.reevaluarea datoriilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit CE 4504 X   



Sume avansate de CE 4506 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

b.reevaluarea creanţelor şi disponibilităţilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

Sume declarate şi solicitate CE 4503   X 

Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152   X 

13.2.În situaţia în care cursul INFO - euro creşte 

a.reevaluarea creanţelor şi disponibilităţilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume declarate şi solicitate CE 4503 X   

Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 

5152 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

b.reevaluarea datoriilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Sume avansate de CE 4506   X 

- SECŢIUNEA 14: Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri la sfârşitul perioadei în vederea 
stabilirii rezultatului patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor 
externe nerambursabile 

121.08 X   

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627   X 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665   X 

Dobânzi de transferat CE sau de alocat 
programului 

668   X 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din diferenţe de curs valutar 765 X   

Venituri din dobânzi 766 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor 
externe nerambursabile 

121.08   X 

- SECŢIUNEA 15: Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la începutul 
exerciţiului următor 



a.excedent patrimonial 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor 
externe nerambursabile 

121.08 X   

Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

117.08   X 

b.deficit patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe 

nerambursabile 

117.08 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor 

externe nerambursabile 

121.08   X 

A.2.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a 

operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă 
A.2.2.Plăţi indirecte 

1.Fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană - prefinanţare 
1.1.Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Comisia Europeană, în contul euro 
deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Sume avansate de CE - prefinanţare 4506   X 

1.2.Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR. în contul de disponibil în lei de la 
Trezorerie 

a.schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

b.încasare în contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

1.3.Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale 
a.virare din contul 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţionale 

5151.1   X 



b.încasare în contul 54.01.01.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

1.4.Virarea din contul 54.01.01.01 - 05 a prefinanţării acordate autorităţilor de management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM din prefinanţare IS 4572.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05   X 

2.Fonduri de la bugetul statului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

reprezentând prefinanţare 
2.1.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X   

Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1   X 

2.2.Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru 

programele operaţionale 

5591.1 X   

Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1   X 

2.3.Virarea sumelor din prefinanţarea de la bugetul statului în conturile programelor 

operaţionale 
a.virare din contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru 
programele operaţionale 

5591.1   X 

b.încasare în contul 54.01.03.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru 

programele operaţionale - plăţi indirecte 

5591.1.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

2.4.Virarea sumelor din prefinanţare autorităţilor de management din contul 54.01.03.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru 
programele operaţionale - plăţi indirecte 

5591.1.01- 05   X 

2.5.Virarea sumelor din prefinanţare de la bugetul statului din conturile programelor 
operaţionale pentru folosirea ulterioară a acestora 

a.virare din contul 54.01.03.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru 

programele operaţionale - plăţi indirecte 

5591.1.01- 05   X 

b.încasare în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru 
programele operaţionale 

5591.1 X   

Viramente interne 581   X 

2.6.Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia 
Europeană 

a.virarea din contul 54.01.01.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05   X 

b.încasare în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru 
programele operaţionale 

5591.1 X   

Viramente interne 581   X 

2.7.Virarea sumelor la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1 X   

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru 

programele operaţionale 

5591.1   X 

3.Plăţi intermediare reprezentând fonduri structurale de la Comisia Europeană 

3.1.Virarea din contul 54.01.01.01- 05 a sumelor datorate autorităţilor de management din 
fonduri externe nerambursabile (pe bază de previziune a cash flow-ului) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor 
operaţionale 

4572.2 X   



Disponibil în din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţiunilor - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05   X 

3.2.Înregistrarea declaraţiei de cheltuieli cuprinzând cheltuieli autorizate de Autorităţile de 
Management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de cheltuieli 
AM 

Sume în curs de certificare/declarare CE 474 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor 
operaţionale 

4572.2   X 

3.3.Corectarea sumelor din declaraţia de cheltuieli a autorităţilor de management, urmare a 
certificării (în roşu) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de certificare/declarare CE 474 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor 
operaţionale 

4572.2   X 

3.4.Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de cheltuieli 

ACP+Cerere de fonduri 

Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene 4503 X   

Sume în curs de certificare/declarare CE 474   X 

3.5.Încasarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, în 

contul euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene 4503   X 

3.6.Virarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană din contul 

în euro deschis la BNR 
a.schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Ordin de schimb valutar Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

b.încasare în contul - 54.01.01.00 



Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

3.7.Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale 
a.virare din contul 54.01.01.00 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţionale 

5151.1   X 

b.încasare în contul 54.01.01.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

3.8.Încasarea sumelor neutilizate de către autorităţile de management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05 X   

Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor 
operaţionale 

4572.2   X 

4.Utilizarea fondurilor de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de 
la Comisia Europeană 

4.1.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de 

fonduri de la CE 

4553.3 X   

Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi temporare de 

fonduri de la CE 

4554.3   X 

4.2.Încasarea sumelor de la bugetul de stat în contul 54.01.03.00 reprezentând indisponibilităţi 

temporare de fonduri de la Comisia Europeană 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 

5591.2 X   



Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la CE 

4553.3   X 

4.3.Virarea sumelor de la bugetul statului în conturile programelor operaţionale 
a.virare din contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 

5591.2   X 

b.Încasare în contul 54.01.03.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - 

plăţi indirecte 

5591.2.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

4.4.Virarea sumelor datorate Autorităţilor de Management din contul 54.01.03.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor 
operaţionale 

4572.2 X   

Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - 

plăţi indirecte 

5591.2.01- 05   X 

4.5.Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia 
Europeană 

a.virare din contul 54.01.01.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05   X 

b.încasare în contul 54.01.03.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 

5591.2 X   

Viramente interne 581   X 

4.6.Virarea sumelor la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi temporare de 

fonduri de la CE 

4554.3 X   



Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 

5591.2   X 

5.Debite recuperate de la autorităţile de management 
A.În situaţia în care debitele recuperate rămân în continuare în conturi pentru derularea 

programelor operaţionale (CE a realizat deja o compensare în acest sens) 
5.1.Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la autorităţile de 
management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene 4503   X 

5.2.Încasarea debitelor recuperate de la autorităţile de management în contul 54.01.05.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor 

externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01- 05 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

5.3.Virarea sumelor recuperate din debite în conturile programelor operaţionale 
a.virare din contul 54.01.05.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor 

externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01- 05   X 

b.încasare în conturile 54.01.01.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

B.În situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei 
Europene 

5.4.Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la autorităţile de 
management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

5.5.Încasarea debitelor recuperate de la autorităţile de management în contul 54.01.05.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor 
externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01- 05 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

5.6.Virarea sumelor reprezentând debite recuperate de la autorităţile de management 
a.virare din contul 54.01.05.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor 
externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte 

5151.2.01- 05   X 

b.încasare în conturile 54.01.01.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

5.7.Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite la Comisia Europeană (la 

solicitarea CE) 
a.virare din contul 54.01.01.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05   X 

b.încasare în contul euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Viramente interne 581   X 

5.8.Virarea la Comisia Europeană a sumelor provenite din debite 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Dispoziţie de plată externă Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

C.Prefinanţare restituită de Autorităţile de Management - în cazul aplicării prevederilor art. 82 
pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 

5.9.Evidenţierea sumelor datorate Comisiei Europene reprezentând prefinanţarea 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de CE - prefinanţare 4506 X   

Sume de restituit CE 4504   X 



5.10.Constituirea debitelor de recuperat de la autorităţile de management, reprezentând sume 

provenite din prefinanţare nejustificate în termen de 24 luni de la acordarea acestora 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3 X   

Sume avansate AM din prefinanţare 4572.1   X 

5.11.Încasarea sumelor provenite din prefinanţare recuperate de la autorităţile de management 

în contul 54.01.05.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor 

externe nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2 X   

Sume de recuperat de la AM - debite IS 4573.1.3   X 

5.12.Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din prefinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor 
externe nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2   X 

5.13.Încasarea în contul de euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Viramente interne 581   X 

5.14.Virarea sumelor reprezentând prefinanţare restituită Comisiei Europene 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

D.În situaţia în care Comisia Europeană a diminuat plăţile din instrumentele structurale cu 
sumele provenite din debite aparţinând altor autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor 

comunitare 
5.15.Constituirea sumelor de recuperat de la alte autorităţi cu competenţe în gestionarea 

fondurilor comunitare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Debitori 461 X   

Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene 4503   X 

5.16.Încasarea sumelor recuperate de la alte autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor 

comunitare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţionale 

5151.1 X   

Debitori 461   X 

6.Stingerea avansului reprezentând prefinanţarea acordată de către Comisia Europeană cu 
sumele cuprinse în Declaraţia de cheltuieli, la încheierea programului operaţional, potrivit 

articolului 84 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de CE - prefinanţare 4506 X   

Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene 4503   X 

7.Încasarea sumelor reprezentând plata finală de la Comisia Europeană în cadrul programelor 

operaţionale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene 4503   X 

8.Finanţarea de la buget a sumelor necesare pentru diferenţele nefavorabile de curs valutar 

aferente operaţiunilor financiare efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată 
8.1.Înregistrarea sumelor de primit de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

4563 X   

Sume datorate Autorităţii de Management 4522   X 

8.2.Încasarea sumelor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli 

decât cele eligibile de la buget aferente programelor 
operaţionale - plăţi indirecte 

5582.01- 05 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

4563   X 

8.3.Virarea sumelor datorate Autorităţii de Management după certificare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate Autorităţii de Management 4522 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli 
decât cele eligibile de la buget aferente programelor 

operaţionale - plăţi indirecte 

5582.01- 05   X 

9.Dobânzi 
9.1.Înregistrarea dobânzii de încasat în contul în euro deschis la BNR 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Dobânzi de încasat 5187 X   



Venituri din dobânzi 766   X 

9.2.Încasarea dobânzii în contul de disponibil în euro deschis la BNR 
a.cursul la data încasării este mai mare decât cursul la data înregistrării 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

  Dobânzi de încasat 5187   X 

b.cursul la data încasării este mai mic decât cursul la data înregistrării 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

  Dobânzi de încasat 5187   X 

9.3.Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la 

Trezorerie 
a.schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezorerie 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

b.încasare în contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale 

5151.1 X   

Viramente interne 581   X 

9.4.Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale 

a.virare din contul 54.01.01.00 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale 

5151.1   X 

b.încasare în contul 54.01.01.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 
finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

9.5.Înregistrarea sumelor datorate autorităţilor de management din sumele provenite din 
dobânzi încasate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Declaraţie de Cheltuieli - 
AM 

Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668 X   

Sume datorate Autorităţilor de Management 4522   X 

9.6.Virarea sumelor Autorităţilor de Management, provenite din dobânzi 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate Autorităţilor de Management 4522 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru 

finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte 

5151.1.01- 05   X 

10.Înregistrarea comisioanelor bancare în situaţia în care acestea vor fi percepute de către 

Trezorerie pentru conturile de disponibilităţi 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea 

de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

5581   X 

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli 

decât cele eligibile de la buget aferente programelor 

/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582   X 

Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în 

cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor 

/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5591   X 

11.Reevaluarea elementelor monetare exprimate în euro: disponibilităţile, creanţele şi datoriile 

la cursul INFO - euro 
11.1.În situaţia în care cursul INFO - euro scade 

a.reevaluarea datoriilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit CE 4504 X   

Sume avansate de CE 4506 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

b.reevaluarea creanţelor şi disponibilităţilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

Sume declarate şi solicitate CE 4503   X 

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152   X 

11.2.În situaţia în care cursul INFO - euro creşte 



a.reevaluarea creanţelor şi disponibilităţilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume declarate şi solicitate CE 4503 X   

Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   X 

b.reevaluarea datoriilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X   

Sume de restituit CE 4504   X 

Sume avansate de CE 4506   X 

12.Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii 

rezultatului patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Venituri din diferenţe de curs valutar 765 X   

Venituri din dobânzi 766 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe 

nerambursabile 

121.08   X 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe 

nerambursabile 

121.08 X   

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627   X 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665   X 

  Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668   X 

13.Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la începutul exerciţiului 

următor 
a.excedent patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

121.08 X   

Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile 117.08   X 

b.deficit patrimonial 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile 117.08 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe 

nerambursabile 

121.08   X 

A3.Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare a Autorităţii de Certificare şi Plată 



CLASA GRUPA CONT 
NOU 

DENUMIRE CONT 
VECHI 

DENUMIRE 

4     CONTURI DE TERŢI     

  45   DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ 
PRIVIND FONDURILE 

NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, 

ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 

FONDURI DE LA BUGET, Şl ALTE 

FONDURI.) 

    

    4505 Sume de primit de la Comisia Europeană 
reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

474 Sume în curs de clarificare/declarare 
Comisiei Europene - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURA, FONDURI DE LA 
BUGET, Şl ALTE FONDURI 

    4507 Sume de primit de la Comisia Europeană 
datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

    

    4506 Sume avansate de Comisia Europeană - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ 

4506.1 Avansuri primite de la Comisia Europeană 
sub formă de prefinanţare 

4506.2 Plăţi intermediare primite de la Comisia 
Europeană 

  4544 Sume datorate beneficiarilor - (ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 

Şl ALTE FONDURI 

4544 Sume datorate beneficiarilor - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 

FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE 

FONDURI 

  4546 Sume datorate beneficiarilor (instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii finanţate din buget local);- 

INSTRU MENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI 

    



  4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la Comisia Europeană în contul plăţilor 

efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 
ALTE FONDURI 

    

  4545.1 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE - instituţii publice finanţate 

din bugetul local 

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE 

  4545.2 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE - instituţii publice finanţate 

din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii 

    

  4545.3 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. 

    

  4545.4 Avansuri acordate beneficiarilor din 

prefinanţare - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE - instituţii publice finanţate 

integral din buget 

    

A.4.Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management 

Plăţi directe 

117.01 Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget 

450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4505 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat 

4505.1 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.2 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4505.3 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor 

speciale 

4505.4 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local 

4505.5 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii 

4507 Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale,etc. 

451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA 

BUGET 

4513 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată 

4514 Sume datorate Autorităţii de Certificare şi Plată - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 



454 Decontări cu beneficiarii debitori /creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4546 Sume datorate beneficiarilor( instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii 
finanţate din buget local) 

4516.1 Sume avansate de Autorităţile de Certificare sub formă de prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl 
FONDURI DE LA BUGET 

4516.2 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl 
FONDURI DE LA BUGET 

455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE 

4555.1 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGET DE STAT 

4555.2 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGETUL 
ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

4555.3 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGETUL 
FONDURILOR SPECIALE 

5XX Disponibil în lei la trezorerie 

581 Viramente interne 

678 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 

7701 Finanţarea de la bugetul de stat 

A.5.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management a 
operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă 

Plăţi directe 
1.Instrumente structurale de la Comisia Europeană solicitate de beneficiari 
1.1.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului aferente 

instrumentelor structurale 
A.Operaţii cu beneficiarii finanţaţi integral de la buget 

a.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului de stat, pe 
baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor finanţaţi integral din buget sau alţi beneficiari a 
căror finanţare pentru proiectele proprii este cuprinsă în bugetul ordonatorilor principali de 

credite ai bugetului de stat (facturi, etc.) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - buget de stat 

4505.1 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 

plăţilor efectuate - buget de stat 

4555.1   X 

b.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului asigurărilor 

sociale de stat, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor finanţaţi integral din buget 
sau alţi beneficiari a căror finanţare pentru proiectele proprii este cuprinsă în bugetul 

ordonatorilor principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat (facturi, etc.) 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat 

4505.2 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 
plăţilor efectuate - bugetul asigurărilor sociale de stat 

4555.2   X 

c.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetelor fondurilor 
speciale, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor finanţaţi integral din buget sau alţi 

beneficiari a căror finanţare pentru proiectele proprii este cuprinsă în bugetul ordonatorilor 
principali de credite ai bugetelor fondurilor speciale (facturi,etc.) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - bugetele fondurilor speciale 

4505.3 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 

plăţilor efectuate - bugetele fondurilor speciale 

4555.3   X 

B.Operaţii cu beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 
subvenţii, instituţii finanţate din buget local 
a.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - instituţii 

finanţate din bugetul local 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de 

cheltuieli AM 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - buget local 

4505.4 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local 4546.1   X 

b.înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de 

cheltuieli AM 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri 

proprii şi subvenţii 

4505.5 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii / venituri proprii şi subvenţii 

4546.2   X 

c.înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc. aferente fondurilor structurale şi de coeziune 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc. 

4507 X   

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 4544   X 

1.2.Corectarea sumelor din cererile de rambursare urmare autorizării acestora A. Operaţii cu 

beneficiarii finanţaţi integral de la buget 



a)Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului de stat, urmare 

autorizării cererilor de rambursare de către AM aferente fondurilor structurale şi de coeziune - 
în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - buget de stat 

4505.1 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 
plăţilor efectuate - buget de stat 

4555.1   X 

b)Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului asigurărilor 
sociale de stat, urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM aferente fondurilor 
structurale şi de coeziune - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat 

4505.2 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 

plăţilor efectuate - bugetul asigurărilor sociale de stat 

4555.2   X 

c)Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetelor fondurilor 
speciale, urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM , aferente fondurilor structurale 

şi de coeziune - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - bugetele fondurilor speciale 

4505.3 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 

plăţilor efectuate - bugetele fondurilor speciale 

4555.3   X 

B.Operaţii cu beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii finanţate din buget local 
a)Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - instituţii 

finanţate din bugetul local, urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - buget local 

4505.4 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local 4546.1   X 

b)Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii, urmare autorizării cererilor 
de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri 

proprii şi subvenţii 

4505.5 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii / venituri proprii şi subvenţii 

4546.2   X 

C.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc., urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM , aferente 

fondurilor structurale şi de coeziune - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc. 

4507 X   

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 4544   X 

1.3.Transmiterea declaraţiei de cheltuieli Autorităţii de Certificare şi Plată - aferente fondurilor 

structurale şi de coeziune 
A.Operaţii cu beneficiarii finanţaţi integral de la buget 
a)Transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a declaraţiei de cheltuieli reprezentând 

creanţe cu Comisia Europeană şi sume datorate bugetului de stat - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 

cheltuieli 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - buget de stat 

4505.1 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 

plăţilor efectuate - buget de stat 

4555.1   X 

b)Transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a declaraţiei de cheltuieli reprezentând 

creanţe cu Comisia Europeană şi sume datorate bugetului asigurărilor sociale de stat - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 

cheltuieli 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat 

4505.2 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 

plăţilor efectuate - bugetul asigurărilor sociale de stat 

4555.2   X 

c)Transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a declaraţiei de cheltuieli reprezentând 

creanţe cu Comisia Europeană şi sume datorate bugetelor fondurilor speciale - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 

cheltuieli 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - bugetele fondurilor speciale 

4505.3 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul 

plăţilor efectuate - bugetele fondurilor speciale 

4555.3   X 

B.Operaţii cu beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii finanţate din buget local 



a)Transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a declaraţiei de cheltuieli reprezentând 

creanţe cu Comisia Europeană şi sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget 
local - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 
cheltuieli 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - buget local 

4505.4 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local 4546.1   X 

b)Transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a declaraţiei de cheltuieli reprezentând 
creanţe cu Comisia Europeană şi sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 

cheltuieli 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri 
proprii şi subvenţii 

4505.5 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii / venituri proprii şi subvenţii 

4546.2   X 

C.Transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a declaraţiei de cheltuieli reprezentând 
creanţe cu Comisia Europeană şi sume datorate altor beneficiari decât cei finanţaţi integral din 

buget - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 

cheltuieli 

Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc. 

4507 X   

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 4544   X 

1.4.Înregistrarea declaraţiei de cheltuieli transmisă Autorităţii de Certificare şi Plată în debitului 

contului 8078 "Declaraţia de cheltuieli transmisă Autorităţii de Certificare şi Plată aferentă 
proiectelor finanţate din Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget" - 

cont în afara bilanţului (înregistrarea declaraţiei de cheltuieli se efectuează pentru total fonduri: 
fonduri structurale şi de coeziune şi fonduri de la buget - cofinanţare şi TVA) 
1.5.Corectarea sumelor cuprinse în Declaraţia de Cheltuieli transmisă Autorităţii de Certificare 

şi Plată, urmare certificării acesteia, în debitul contului 8078 " Declaraţia de cheltuieli transmisă 
Autorităţii de Certificare şi Plată aferentă proiectelor finanţate din Fonduri externe 

nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget 
1.6.Înregistrarea sumelor cuprinse în declaraţia de cheltuieli transmisă Autorităţii de Certificare 
şi Plată, urmare certificării acesteia, în creditul contului 8078 "Declaraţia de cheltuieli transmisă 

Autorităţii de Certificare şi Plată aferentă proiectelor finanţate din Fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget" - cont în afara bilanţului 

2.Sume de la bugetul de stat reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile 
2.1.Creanţe bugetare ale bugetului Comisiei Europene şi/sau bugetului de stat 
2.1.1.Înregistrarea sumelor datorate Autorităţii de Certificare şi Plată de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

678 X   

Sume datorate ACP 4514   X 



2.1.2.Virarea în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată a sumelor reprezentând creanţe 

bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat şi a altor cheltuieli de la bugetul 
de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate ACP 4514 X   

Finanţarea de la bugetul de stat 7701   X 

2.1.3.Constituirea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la ACP 4513 X   

Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget 117.01   X 

2.1.4.Încasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare şi Plată reprezentând sume recuperate 

ulterior de la beneficiari în anul curent 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Finanţarea de la bugetul de stat 7701 X   

Sume de primit de la ACP 4513   X 

2.1.5.Regularizarea cheltuielilor privind transferurile pentru proiectele finanţate din fonduri 

externe nerambursabile odată cu încasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare şi Plată în 
anul curent 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget 117.01 X   

Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

678   X 

2.1.6.Încasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare şi Plată reprezentând sume recuperate 
ulterior de la beneficiari în anul următor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Finanţarea de la bugetul de stat 7701 X   

Sume de primit de la ACP 4513   X 

2.2.Sume necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată, în cazul aplicării 
prevederilor art. 82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 
2.2.1.Înregistrarea sumelor de primit de la buget şi datorate Autorităţii de Certificare şi Plată, 

urmare notificării acesteia 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

678 X   

Sume datorate ACP 4514   X 

2.2.2.Înregistrarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată şi datorate 

bugetului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la ACP 4513 X   

Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget 117.01   X 



2.2.3.Virarea în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată a sumelor necesare, în cazul aplicării 

prevederilor art. 82 pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate ACP 4514 X   

Finanţarea de la bugetul de stat 7701   X 

2.2.4.Încasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare şi Plată reprezentând sume recuperate 

ulterior de la beneficiari în anii următori 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Finanţarea de la bugetul de stat 7701 X   

Sume de primit de la ACP 4513   X 

2.3.Sume necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale suspendării plăţilor de către 

Autoritatea de Certificare şi Plată sau de Comisia Europeană şi pentru acoperirea consecinţelor 
financiare ale dezangajării automate în conformitate cu prevederile Regulamentelor comunitare 
2.3.1.Înregistrare sumelor de primit de la bugetul de stat şi datorate Autorităţii de Certificare 

şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

678 X   

Sume datorate ACP 4514   X 

2.3.2.Virarea sumelor în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate ACP 4514 X   

Finanţarea de la bugetul de stat 7701   X 

A.6.Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management 
Plăţi indirecte 

121.01 Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget 

117.01 Rezultat reportat - instituţii publice finanţate integral din buget 

117.08 Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile 

121.08 Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 

450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4505 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat 

4505.1 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.2 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4505.3 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor 

speciale 

4505.4 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local 

4505.5 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii 

4507 Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 



451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA 
BUGET 

4514 Sume datorate Autorităţii de Certificare şi Plată - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4516 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4516.1 Sume avansate de Autoritatea de Certificare şi Plată sub formă de prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl 
FONDURI DE LA BUGET 

4516.2 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI 
DE LA BUGET 

454 Decontări cu beneficiarii debitori /creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, Şl FONDURI DE LA BUGET 

4543.1 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4543.1.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 

4543.1.2 Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 

4543.1.3 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS 

4543.2 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET 

4543.2.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 

4543.2.2 Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 

4543.2.3 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB 

4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

4544.1 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2.1 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANŢARE (ONG-uri, societăţi comerciale,etc.) 

4544.2.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE CHELTUIELI DECÂT CELE ELIGIBILE (ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) 

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE 

4545.1 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din 
bugetul local 

4545.2 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii 

4545.3 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi comerciale, 
etc. 

4545.4 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate 

integral din buget 

4546 Sume datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate 

din buget local) 

4546.1 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local 



4546.1.1 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2.1 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANŢARE (instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE CHELTUIELI DECÂT CELE ELIGIBILE (instituţii 
finanţate din buget local) 

4546.2 Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii 

4546.2.1 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE (instituţii publice finanţate din venituri proprii / 
venituri proprii şi subvenţii) 

4546.2.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET (instituţii publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii 
şi subvenţii) 

4546.2.2.1 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANŢARE (instituţii publice finanţate din venituri 

proprii / venituri proprii şi subvenţii) 

4546.2.2.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - ALTE CHELTUIELI DECÂT CELE ELIGIBILE (instituţii 
publice finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi subvenţii) 

455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl FONDURI DE LA BUGET 

4553 Sume de primit de la buget - cofinanţare 

4554 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 

4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE 

4555.1 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGET DE STAT 

4555.2 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGETUL 
ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

4555.3 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - BUGETELE 
FONDURILOR SPECIALE 

456 Sume de primit şi de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl 
FONDURI DE LA BUGET 

4563 Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

4563.1 Sume de primit de la buget - alte cheltuieli decât cele eligibile 

4563.2 Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene 

4564 Sume de restituit bugetului - pentru alte cheltuieli decât cele eligibile 

4564.1 Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele eligibile 

4564.2 Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene 

475 Sume în curs de declarare/certificare - instituţii publice finanţate integral din buget 

476 Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entităţi 



515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 

5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

5151.1 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de 
stat 

5151.1.01- 05 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de 
stat pentru finanţarea programelor operaţionale 

5151.2 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor /proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile 

5581.01- 05 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 

5582 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget aferente 

programelor /proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.1.01- 05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget aferente 

programelor operaţionale 

5582.1.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente 

programelor /proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 

5582.1.2.01- 05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente 

programelor operaţionale 

5582.1.3 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli primite de la buget 

5582.1.3.01- 05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli 

581 Viramente interne 

627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 

A.7.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management a 

operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă 
Plăţi indirecte 
1.Prefinanţare primită de la Autoritatea de Certificare şi Plată 

1.1.Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Autoritatea de Certificare şi Plată, în 
conturile 54.01.06.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 
prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05 X   

Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1   X 

1.2.Plata sumelor reprezentând prefinanţarea acordată beneficiarilor din conturile 54.01.06.01- 
05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - IS 4545.1 (4545.2,4545.3) X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 
prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05   X 

1.3.Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari reprezentând sume provenite din 
prefinanţare nejustificate în termenul prevăzut din contract/decizie/ordin de la acordarea 

acestuia 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite - IS 4543.1.2 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - IS 4545.1 (4545.2,4545.3,4545.4)   X 

1.4.Încasarea debitelor de la beneficiari în conturile 54.01.05.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

1.5.Virarea sumelor recuperate de la beneficiari în vederea continuării finanţării programelor 
operaţionale 
a.virare din contul 54.01.05.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente 

fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05   X 

b.încasare în contul 54.01.06.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 
prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

2.Plăţi intermediare reprezentând instrumente structurale de la Comisia Europeană 
A.Operaţii cu beneficiarii finanţaţi integral de la buget 

2.1.Încasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare şi Plată reprezentând finanţarea în avans 
din instrumente structurale aferente programelor, proiectelor în conturile 54.0106.01 - 05 pe 
baza previziunilor de fluxuri în numerar 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 
la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 

2.2.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului de stat pe 
baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.1 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 
în contul plăţilor efectuate - buget de stat 

4555.1   X 

2.3.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4505.2 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 
în contul plăţilor efectuate - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4555.2   X 

2.4.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetelor fondurilor 
speciale pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat - bugetele fondurilor 

speciale 

4505.3 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 
în contul plăţilor efectuate - bugetele fondurilor 

speciale 

4555.3   X 



2.5.În situaţia în care beneficiarii finanţaţi integral din buget au primit în cursul anului 2008 

prefinanţare, aceasta se deduce pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, dar nu 
mai târziu de penultima cerere de rambursare, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor 
de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor 

de finanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 

în contul plăţilor efectuate - buget de stat ( bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale) 

4555.1(4555.2,4555.3) X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice 

finanţate integral din buget 

4545.4   X 

2.6.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului de stat, urmare 

autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.1 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 

în contul plăţilor efectuate - buget de stat 

4555.1   X 

2.7.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetului asigurărilor 

sociale de stat, urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4505.2 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 

în contul plăţilor efectuate - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4555.2   X 

2.8.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate bugetelor fondurilor 

speciale, urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - bugetele fondurilor 

speciale 

4505.3 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 

în contul plăţilor efectuate - bugetele fondurilor 

speciale 

4555.3   X 

2.9.Înregistrarea sumelor autorizate şi transmiterea declaraţiei de cheltuieli Autorităţii de 

Certificare şi Plată 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de 
cheltuieli 

Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Sume în curs de declarare/certificare - instituţii 
publice finanţate integral din buget 

475   X 

2.10.Corectarea sumelor declarate ACP, după certificare - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Sume în curs de declarare/certificare - instituţii 

publice finanţate integral din buget 

475   X 

2.11.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului - 

buget de stat, urmare certificării Autorităţii de Certificare şi Plată - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.1 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 

în contul plăţilor efectuate - buget de stat 

4555.1   X 

2.12.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului - 

bugetul asigurărilor sociale de stat, urmare certificării Autorităţii de Certificare şi Plată - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4505.2 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 

în contul plăţilor efectuate - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

4555.2   X 

2.13.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului - 

bugetele fondurilor speciale, urmare certificării Autorităţii de Certificare şi Plată - în roşu 

Document contabil 
Explicaţie Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - bugetele fondurilor 
speciale 

4505.3 X   

Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 

în contul plăţilor efectuate - bugetele fondurilor 
speciale 

4555.3   X 



2.14.Virarea sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi 

bugetelor fondurilor speciale, urmare certificării cheltuielilor de ACP 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE 

în contul plăţilor efectuate - buget de stat ( bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 

speciale) 

4555.1(4555.2,4555.3) X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 
la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05   X 

2.15.Stingerea creanţelor cu Comisia Europeană, odată cu virarea de către Autoritatea de 

Management a sumelor la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de declarare/certificare - instituţii 

publice finanţate integral din buget 

475 X   

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - buget de stat 

4505.1   X 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

4505.2   X 

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - bugetele fondurilor 
speciale 

4505.3   X 

B.Operaţii cu beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii finanţate din buget local 
2.16.Încasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare şi Plată reprezentând finanţarea în 
avans din instrumente structurale aferente programelor, proiectelor în conturile 54.0106.01- 

05 pe baza previziunilor de flux de numerar 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1.01- 05 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 

2.17.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - 

instituţii finanţate din buget local, pe baza cererilor de rambursare ale beneficiarilor (facturi) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - buget local 

4505.4 X   



Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii finanţate din 
buget local 

4546.1.1   X 

2.18.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - 
instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, pe baza cererilor de 

rambursare ale beneficiarilor (facturi) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4505.5 X   

Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 
subvenţii 

4546.2.1   X 

2.19.Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local cu sumele 

acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai 
târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului, prin aplicarea unui procent la 
valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor 

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii finanţate din 

buget local 

4546.1.1 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - IS - 

instituţii publice finanţate din buget local 

4545.1   X 

2.20.Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii, cu sumele acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei 
de implementare a proiectului dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare a 

beneficiarului, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de 
beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2.1 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - IS - 

instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii 

4545.2   X 

2.21.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - instituţii 
finanţate din buget local, urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - buget local 

4505.4 X   

Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii finanţate din 

buget local 

4546.1.1   X 

2.22.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor - instituţii 
publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, urmare autorizării cererilor de 
rambursare de către AM - în roşu 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4505.5 X   

Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2.1   X 

2.23.Virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri proprii/ 
venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local), după autorizarea cheltuielilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii finanţate din 

buget local 

4546.1.1 X   

Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii 

4546.2.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 
prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05   X 

2.24.Înregistrarea sumelor în curs de declarare la Autoritatea de Certificare şi Plată şi stingerea 
creanţelor cu Comisia Europeană după virarea sumelor de Autoritatea de Management către 

beneficiari 
a)instituţii finanţate din buget local 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii 

publice decât cele finanţate integral din buget şi alte 

entităţi 

476 X   

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - buget local 

4505.4   X 

b)instituţii finanţate din venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii 

publice decât cele finanţate integral din buget şi alte 
entităţi 

476 X   

Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii / venituri proprii şi 

subvenţii 

4505.5   X 

2.25.Transmiterea Declaraţiei de cheltuieli la Autoritatea de Certificare şi Plată (în luna 
următoare efectuării plăţii datoriilor către beneficiari) 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de 
cheltuieli 

Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii 
publice decât cele finanţate integral din buget şi alte 

entităţi 

476   X 

2.26.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local), urmare a plăţilor 

efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus IS 

4543.1.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 

2.27.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local) cu sumele de recuperat 
a)instituţii finanţate din buget local 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii finanţate din 

buget local 

4546.1.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus IS 

4543.1.1   X 

b)instituţii finanţate din venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor IS - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 
subvenţii 

4546.2.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus IS 

4543.1.1   X 

2.28.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile, în situaţia în care nu se efectuează înregistrările de la pct. 2.27 a şi b 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 
la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus IS 

4543.1.1   X 

2.29.Evidenţierea sumelor neutilizate din plăţi intermediare şi care se restituie la Autoritatea 
de Certificare şi Plată 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Sume datorate ACP 4514   X 

2.30.Virarea sumelor neutilizate din plăţi intermediare la Autoritatea de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate ACP 4514 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1.01- 05   X 

C.Operaţii cu beneficiari (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

2.31.Încasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare şi Plată reprezentând finanţarea în 
avans din instrumente structurale aferente programelor/proiectelor în conturile 54.0106.01- 05 

pe baza previziunilor de fluxuri în numerar 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 
la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 

2.32.Înregistrarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor (ONG-

uri, societăţi comerciale, etc.) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - 

ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

4507 X   

Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societăţi 

comerciale,etc.) 

4544.1   X 

2.33.Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) cu 
sumele acordate din prefinanţare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu 

mai târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului, prin aplicarea unui procent la 
valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor 

contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc.) 

4544.1 X   

Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - IS - 

ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

4545.3   X 

2.34.Corectarea creanţelor cu Comisia Europeană şi a sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, 

societăţi comerciale, etc.), urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Cerere de rambursare Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - 
ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

4507 X   

Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc.) 

4544.1   X 

2.35.Virarea sumelor datorate beneficiarilor ( ONG-uri, societăţi comerciale, etc.), după 
reţinerea prefinanţării acordate, urmare autorizării de către AM 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

4544.1 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 
prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05   X 

2.36.Înregistrarea sumelor în curs de declarare la Autoritatea de Certificare şi Plată şi stingerea 
creanţelor cu Comisia Europeană odată cu virarea sumelor de Autoritatea de Management către 

beneficiari 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 

cheltuieli AM 

Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii 

publice decât cele finanţate integral din buget şi alte 
entităţi 

476 X   

Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari - 

ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

4507   X 

2.37.Transmiterea Declaraţiei de cheltuieli la Autoritatea de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţia de 
cheltuieli 

Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2 X   

Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii 
publice decât cele finanţate integral din buget şi alte 

entităţi 

476   X 

2.38.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.), 
urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus IS 

4543.1.1 X   

Sume avansate de ACP - plăţi intermediare 4516.2   X 

2.39.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) cu 
sumele de recuperat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

4544.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus IS 

4543.1.1   X 

2.40.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile, în situaţia în care nu se efectuează înregistrările de la pct. 2.39 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 
prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus IS 

4543.1.1   X 

2.41.Evidenţierea sumelor neutilizate din plăţi intermediare, de restituit Autorităţii de Certificare 
şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de Autorităţii de Certificare şi Plată - 
plăţi intermediare 

4516.2 X   

Sume datorate Autorităţii de Certificare şi Plată 4514   X 

2.42.Virarea sumelor neutilizate din plăţi intermediare la Autoritatea de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate Autorităţii de Certificare şi Plată 4514 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1.01- 05   X 

3.Finanţarea de la bugetul statului - Cofinanţare 

A.Operaţii cu beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 
subvenţii, instituţii finanţate din buget local 
3.1.Înregistrarea sumelor de primit de la buget şi datorate beneficiarilor - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 

(instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2.1   X 

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 

(instituţii publice finanţate din venituri proprii/ 

venituri proprii şi subvenţii) 

4546.2.2.1   X 



3.2.Corectarea sumelor datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ 

venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, urmare autorizării cererilor de 
rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 
(instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2.1   X 

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 
(instituţii publice finanţate din venituri proprii/ 

venituri proprii şi subvenţii) 

4546.2.2.1   X 

3.3.Încasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în conturile 54.01.02.01- 
05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale 

5581.01- 05 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553   X 

3.4.Plata din conturile 54.01.02.01 - 05 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanţarea de la 
bugetul statului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 
(instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare 
(instituţii publice finanţate din venituri proprii/ 

venituri proprii şi subvenţii) 

4546.2.2.1 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale 

5581.01- 05   X 

3.5.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, urmare certificării 
cheltuielilor de către ACP 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus FB 

4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

3.6.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553   X 

3.7.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

  Sume datorate beneficiarilor - FB (instituţii finanţate 
din buget local) 

4546.1.2 X   

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB( instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii) 

4546.2.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus FB 

4543.2.1   X 

3.8.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale 

5581.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus FB 

4543.2.1   X 

3.9.Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale 

5581.01- 05   X 

B.Operaţii cu beneficiarii (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

3.10.Înregistrarea sumelor de primit de la buget şi datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare ( ONG-
uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2.1   X 

3.11.Corectarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.), urmare 
autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare ( ONG-
uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2.1   X 

3.12.Încasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în conturile 
54.01.02.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale 

5581.01- 05 X   



Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553   X 

3.13.Plata din conturile 54.01.02.01 - 05 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanţarea de 
la bugetul statului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare ( ONG-
uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2.1 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale 

5581.01- 05   X 

3.14.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.), 
urmare certificării cheltuielilor de către ACP 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus FB 

4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

3.15.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553   X 

3.16.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA 
BUGET (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus FB 

4543.2.1   X 

3.17.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile, în situaţia în care nu se efectuează înregistrările de la pct. 3.16 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale 

5581.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus FB 

4543.2.1   X 

3.18.Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   



Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale 

5581.01- 05   X 

4.Finanţare de la bugetul statului - Alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea 
adăugată 

A.Operaţii cu beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 
subvenţii, instituţii finanţate din buget local 
4.1.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat - TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de rambursare Sume de primit de la buget - TVA 4563.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 

cele eligibile (instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2.2   X 

Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 

cele eligibile (instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/ venituri proprii şi subvenţii) 

4546.2.2.2   X 

4.2.Corectarea sumelor datorate reprezentând TVA, beneficiarilor - instituţii publice finanţate 
din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, urmare 

autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 

cheltuieli 

Sume de primit de la buget - TVA 4563.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 

cele eligibile (instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2.2   X 

Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 

cele eligibile (instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/ venituri proprii şi subvenţii) 

4546.2.2.2   X 

4.3.Încasarea sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la bugetul 

statului în conturile 54.01.04.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05 X   

Sume de primit de la buget - TVA 4563.1   X 

4.4.Plata din conturile 54.01.04.01- 05 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând alte 

cheltuieli decât cele eligibile - TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 

cele eligibile (instituţii finanţate din buget local) 

4546.1.2.2 X   



Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 
cele eligibile (instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/ venituri proprii şi subvenţii) 

4546.2.2.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 
cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05   X 

4.5.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local, urmare certificării 

cheltuielilor de către ACP 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus FB 

4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - TVA 4564.1   X 

4.6.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului - TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - TVA 4564.1 X   

Sume de primit de la buget - TVA 4563.1   X 

4.7.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB (instituţii finanţate 

din buget local) 

4546.1.2 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB (instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii) 

4546.2.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus FB 

4543.2.1   X 

4.8.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 

sumelor eligibile, în situaţia în care nu se efectuează înregistrările de la pct. 4.7 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 
aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 

plus FB 

4543.2.1   X 

4.9.Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - TVA 4564.1 X   



Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 
cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05   X 

B.Operaţii cu beneficiarii (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 
4.10.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat - TVA 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - TVA 4563.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 
cele eligibile (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2.2   X 

4.11.Corectarea sumelor reprezentând TVA, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc., urmare autorizării cererilor de rambursare de către AM - în roşu 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Declaraţie de 
cheltuieli 

Sume de primit de la buget - TVA 4563.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 
cele eligibile (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2.2   X 

4.12.Încasarea sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la bugetul statului în 
conturile 54.01.04.01- 05 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 
cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05 X   

Sume de primit de la buget - TVA 4563.1   X 

4.13.Plata din conturile 54.01.04.01- 05 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând alte 
cheltuieli decât cele eligibile - TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - FB alte cheltuieli decât 
cele eligibile (ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 
cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05   X 

4.14.Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale, etc., 
urmare certificării cheltuielilor de către ACP 

Document contabil 

Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus FB 

4543.2.1 X   

Sume de restituit bugetului - TVA 4564.1   X 

4.15.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului - TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - TVA 4564.1 X   

Sume de primit de la buget - TVA 4563.1   X 

4.16.Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA 
BUGET ( ONG-uri, societăţi comerciale, etc.) 

4544.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus FB 

4543.2.1   X 

4.17.Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării 
sumelor eligibile, în situaţia în care nu s-au efectuat înregistrările de la pct. 4.16 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 
cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în 
plus FB 

4543.2.1   X 

4.18.Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - TVA 4564.1 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05   X 

5.Debite recuperate de la beneficiari 

A.În situaţia în care sunt alocate fonduri de la buget pentru sumele aferente achitării unor 
debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare 

a nerecuperării la timp de la beneficiari 
5.1.Înregistrarea notificării de la Autoritatea de Certificare şi Plată privind sumele provenite din 
debite de recuperat de la beneficiari 

a.debite de recuperat - instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2 X   

Sume datorate ACP 4514   X 

b.debite de recuperat - fonduri de la buget 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele 
eligibile 

4564.1   X 

5.2.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat necesare plăţii creanţelor bugetare ale 
bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recuperează de la beneficiari şi se restituie 

bugetului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei 

Europene 

4563.2 X   

Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei 

Europene 

4564.2   X 

5.3.Încasarea sumelor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând 
debite datorate Comisiei Europene primite de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01- 05 X   

Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei 
Europene 

4563.2   X 

5.4.Virarea în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată a sumelor aferente achitării unor debite 
datorate Comisiei Europene 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate ACP 4514 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând 
debite datorate Comisiei Europene primite de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01- 05   X 

5.5.Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor 
a)Beneficiarii instituţii publice finanţate din buget local 
1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS (instituţii publice 

finanţate din buget local) 

4546.1.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB (instituţii publice 
finanţate din buget local) 

4546.1.2 X   



Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2   X 

b)Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii 
1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS (instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii) 

4546.2.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB (instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii) 

4546.2.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2   X 

c)Beneficiarii - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc.) 

4544.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB ( ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

4544.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2   X 

5.6.Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.01- 05, în situaţia în care 
nu se efectuează înregistrarea de la punctul 5.5 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

  Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 
(cofinanţare, alte cheltuieli decât cele eligibile) 

4543.2.2   X 

5.7.Repartizarea sumelor provenite din debite recuperate de la beneficiari 
a.virare din contul 54.01.05.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05   X 

b.încasare în conturile 54.01.04.01 - 05 şi 54.01.02.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând 

debite datorate Comisiei Europene primite de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01- 05 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale 

5581.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

5.8.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului, urmare 

recuperării/compensării debitelor constituite de la beneficiari 
a)cofinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553   X 

b)alte cheltuieli decât cele eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

4564.1 X   

Sume de primit de la buget - alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

4563.1   X 

5.9.Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuperării acestora de la beneficiari aferente 

Instrumentelor structurale, încasate anterior de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei 

Europene 

4564.2 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând 

debite datorate Comisiei Europene primite de la buget 
aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01- 05   X 

5.10.Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuperării acestora de la beneficiari, 

reprezentând cofinanţare, în situaţia în care nu se efectuează înregistrarea de la punctul 5.8 lit. 
a 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

  Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   



Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor operaţionale 

5581.01- 05   X 

5.11.Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuperării acestora de la beneficiari, 
reprezentând taxa pe valoarea adăugată, în situaţia în care nu se efectuează înregistrarea de 

la punctul 5.8 lit. b 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

4564.1 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 
aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05   X 

B.În situaţia în care nu sunt alocate fonduri de la buget iar debitele sunt recuperate de la 

beneficiari 
5.12.Înregistrarea notelor de debit emise către beneficiar 
a.debite de recuperat - instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2 X   

Sume de datorate ACP 4514   X 

b.debite de recuperat - fonduri de la buget (cofinanţare şi TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2 X   

Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554   X 

Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

4564.1   X 

5.13.Compensarea debitelor de recuperat cu sumele datorate beneficiarilor 

a)Beneficiarii instituţii finanţate din buget local 
1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS (instituţii publice 

finanţate din buget local) 

4546.1.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB (instituţii publice 

finanţate din buget local) 

4546.1.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2   X 

b)Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii 

1.Instrumente structurale 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS (instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii) 

4546.2.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB (instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii) 

4546.2.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2   X 

c)Beneficiarii - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

1.Instrumente structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - IS (ONG-uri, societăţi 

comerciale,etc.) 

4544.1 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

2.Fonduri de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume datorate beneficiarilor - FB (ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) 

4544.2 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.2   X 

5.14.Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.01- 05, în situaţia în 
care nu se efectuează înregistrările de la pct. 5.11 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05 X   

Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.2   X 

Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 
(cofinanţare, alte cheltuieli decât cele eligibile) 

4543.2.2   X 

5.15.Repartizarea sumelor provenite din debite recuperate de la beneficiari 
- virare din contul 54.01.05.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Viramente interne 581 X   



Disponibil în lei din debite recuperate aferente 
fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05   X 

- încasare în conturile 54.01.06.01 - 05, 54.01.02.01 - 05 şi 54.01.04.01 - 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1.01- 05 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05 X   

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale 

5581.01- 05 X   

Viramente interne 581   X 

5.16.Virarea sumelor provenite din debitele recuperate aferente instrumentelor structurale, 

Autorităţii de Certificare şi Plată din contul 54.01.05.01- 05 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate ACP 4514 X   

Disponibil în lei din debite recuperate aferente 

fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05   X 

5.17.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului, urmare 

recuperării/compensării debitelor constituite de la beneficiari 
a)cofinanţarea 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X   

Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553   X 

b)alte cheltuieli decât cele eligibile 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

4564.1 X   

Sume de primit de la buget - alte cheltuieli decât cele 

eligibile 

4563.1   X 

6.Prefinanţare restituită Autorităţii de Certificare şi Plată - în cazul aplicării prevederilor art. 82 

pct.2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 
6.1.Înregistrarea sumelor datorate Autorităţii de Certificare şi Plată în cazul aplicării 
prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de ACP - prefinanţare 4516.1 X   



Sume datorate ACP 4514   X 

6.2.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare ce urmează 
a fi restituită Autorităţii de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei 
Europene 

4563.2 X   

Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei 
Europene 

4564.2   X 

6.3.Încasarea sumelor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând 

debite datorate Comisiei Europene primite de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01- 05 X   

Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei 

Europene 

4563.2   X 

6.4.Virarea sumelor reprezentând prefinanţare restituită Autorităţii de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate ACP 4514 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând 
debite datorate Comisiei Europene primite de la buget 

aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01- 05   X 

6.5.Virarea sumelor datorate bugetului de stat reprezentând prefinanţare restituită bugetului 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei 

Europene 

4564.2 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 

la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 
operaţionale 

5151.1.01- 05   X 

7.Finanţarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferenţelor rezultate la închiderea 

parţială /finală a programelor operaţionale ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel 
de program operaţional din instrumente structurale şi din cofinanţare publică prin încheierea 

contractelor/deciziilor/ /ordinelor de finanţare, precum şi a sumelor necesare acoperirii 
consecinţelor financiare ale suspendării plăţilor de către Autoritatea de Certificare şi Plată sau 
Comisia Europeană şi pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate 

A)Beneficiarii instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, instituţii 
finanţate din buget local 

7.1.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât 

cele eligibile 

4563 X   



Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din 
buget local - IS 

4546.1.1   X 

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii - IS 

4546.2.1   X 

7.2.Încasarea sumelor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli primite de la buget 

5582.1.3 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât 

cele eligibile 

4563   X 

7.3.Virarea sumelor beneficiarilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din 
buget local - IS 

4546.1.1 X   

Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii - IS 

4546.2.1 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 
cheltuieli primite de la buget 

5582.1.3   X 

B)Beneficiarii - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 
7.4.Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât 
cele eligibile 

4563 X   

Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc.) - IS 

4544.1   X 

7.5.Încasarea sumelor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli primite de la buget 

5582.1.3 X   

Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât 

cele eligibile 

4563   X 

7.6.Virarea sumelor beneficiarilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc.) - IS 

4544.1 X   

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli primite de la buget 

5582.1.3   X 



8.Înregistrarea comisioanelor bancare în situaţia în care acestea vor fi percepute de către 

Trezorerie pentru conturile de disponibilităţi 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de 
la bugetul de stat pentru finanţarea programelor 

operaţionale 

5151.1.01- 05   X 

Disponibil în lei din debite recuperate aferente 

fondurilor structurale şi fondurilor de la buget 

5151.2.01- 05   X 

Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor operaţionale 

5581.01- 05   X 

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget 
aferente programelor operaţionale 

5582.1.1.01- 05   X 

Disponibil din contribuţia naţională reprezentând 

debite datorate Comisiei Europene primite de la buget 
aferente programelor operaţionale 

5582.1.2.01- 05   X 

  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte 

cheltuieli 

5582.1.3.01- 05   X 

9.Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului 

patrimonial, aferente disponibilităţilor fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la 
buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate 
integral din buget(Rezultatul patrimonial - bugetul 

fondurilor externe nerambursabile) 

121.01(121.08) X   

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627   X 

10.Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la începutul exerciţiului 
următor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate 

integral din buget 

121.01 X   

Rezultat reportat - instituţii publice finanţate integral 

din buget 

117.01   X 

11.Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la începutul exerciţiului 
următor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

121.08 X   

Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

117.08   X 

A.8.Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare a Autorităţilor de Management 
- plăţi indirecte 

CLASA GRUPA CONT 
NOU 

DENUMIRE CONT 
VECHI 

DENUMIRE 

4     CONTURI DE TERŢI     

  45   DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ 
PRIVIND FONDURILE 

NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, 

ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 

FONDURI DE LA BUGET, Şl ALTE 

FONDURI.) 

    

  4505 Sume de primit de la Comisia Europeană 
reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

473 Decontări din operaţii în curs de 
clarificare 

4507 Sume de primit de la Comisia Europeană 
datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

  4544 Sume datorate beneficiarilor - (ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc.) INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET 
Şl ALTE FONDURI 

4544 Sume datorate beneficiarilor - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 

FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE 
FONDURI 

    4546 Sume datorate beneficiarilor (instituţii publice 
finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi 

subvenţii, instituţii finanţate din buget local);- 

INSTRU MENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI 

    



4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de 
la Comisia Europeană în contul plăţilor 

efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 
ALTE FONDURI 

    

4545 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

4545.1 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE - instituţii publice 

finanţate din bugetul local 

4545.2 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii 

4545.3 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi 

comerciale, etc. 

4545.4 Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE - instituţii publice 

finanţate integral din buget 

A.9.Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral de la bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele 

finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget 

232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 

401 Furnizori 

404 Furnizori de active fixe 

409 Furnizori - debitori 

4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE , 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 

770 Finanţarea de la buget 

7701 Finanţarea de la bugetul de stat 

7703 Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat 

7704 Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

7705 Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

8077 Cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate pentru proiectele finanţate din Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri 

de la buget 

A.10.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate 

integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor 



speciale a operaţiunilor aferente derulării proiectelor din fonduri externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la buget 
1.Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori - debitori (Avansuri acordate pentru active 

fixe corporale, Avansuri acordate pentru active fixe 
necorporale) 

409(232,234) X   

Finanţarea de la buget (Conturi la bănci) 7701 (7703, 7704,7705,5xx) /proiect/ 

titlul 56.01- 20.01- 03) 

  X 

2.Achiziţii de bunuri şi servicii în baza facturii emise de furnizori 
a.înregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de active fixe 2xx X   

Furnizori de active fixe 404   X 

b.înregistrarea bunurilor achiziţionate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de stocuri 3xx X   

Furnizori 401   X 

c.înregistrarea serviciilor prestate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de cheltuieli 6xx/proiect/ titlul 56.01- 20.01- 03 X   

Furnizori 401   X 

3.Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Furnizori 401 X   

Furnizori - debitori 409   X 

4.Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Furnizori de active fixe 404 X   

Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

(Avansuri acordate pentru active fixe necorporale) 

232(234)   X 

5.Plata furnizorilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Furnizori 401 X   

Finanţarea de la buget (Conturi la bănci) 7701 (7703, 7704, 7705, 5xx) 
/proiect/ titlul 56.01- 20.01- 03) 

  X 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Finanţarea de la buget (Conturi la bănci) 7701 (7703, 7704,7705,5xx) /proiect/ 
titlul 56.01- 20.01- 03) 

  X 

6.Înregistrarea sumelor solicitate autorităţilor de management reprezentând cota parte din 
cheltuieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile, în debitul contului 8077 "Sume 

solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de 
virare la buget" - cont în afara bilanţului 
7.Corectarea sumelor solicitate autorităţilor de management urmare a autorizării/certificării 

parţiale a cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în debitul 
contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile 

postaderare în curs de virare la buget" - cont în afara bilanţului - în roşu 
8.Înregistrarea sumelor virate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management la 
buget reprezentând cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe 

nerambursabile postaderare, în contul plăţilor efectuate, în creditul contului 8077 "Sume 
solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de 

virare la buget" - cont în afara bilanţului 
9.Înregistrarea notelor de debit aferente fondurilor externe postaderare primite de la 
Autorităţile de Certificare /Autorităţile de Management, după virarea în conturile de venituri ale 

bugetelor de către Autorităţile de Management/Autoritatea de Certificare şi Plată 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 

POSTADERARE 

4584   X 

10.Virarea în conturile Autorităţilor de Certificare şi Plată/Autorităţilor de Management a 

sumelor reprezentând debite aferente fondurilor externe postaderare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 

POSTADERARE 

4584 X   

Finanţarea de la buget (Conturi la bănci) 7701 (7703, 7704,7705,5xx) /proiect/   X 

A.11.Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii acordate de la buget pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget 



117.10 Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

121.10 Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 

401 Furnizori 

404 Furnizori de active fixe 

409 Furnizori - debitori 

4481 Alte datorii faţă de buget 

458 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl 
FONDURI DE LA BUGET 

4583 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

4583.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4583.1.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI 
DE LA BUGET 

4583.2.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI DE LA BUGET 

4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

4584.1 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4584.2 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4585 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

561 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 

7721 Subvenţii de la bugetul de stat 

775 Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 



A.12.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate 

din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiunile cu fondurile externe 
nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget 
A.În situaţia în care se primesc sume în avans sub formă de prefinanţare de la Autoritatea de 

Certificare şi Plată/Autoritatea de Management 
1.Prefinanţare primită de la Autoritatea de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561/proiect/45.10.yy.03 X   

Avansuri primite de la Autorităţile de 
Certificare /Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând 

prefinanţare - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

4585   X 

2.Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 
de servicii 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori - debitori (Avansuri acordate pentru 
active fixe corporale, Avansuri acordate 

pentru active fixe necorporale) 

409(232,234) X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561/proiect/ titlul 56.01- 20.01- 03   X 

3.Achiziţii de bunuri şi servicii în baza facturii emise de furnizori 
a.înregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de active fixe 2xx X   

Furnizori de active fixe 404   X 

b.înregistrarea bunurilor achiziţionate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de stocuri 3xx X   

Furnizori 401   X 

c.înregistrarea serviciilor prestate 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de cheltuieli 6xx/proiect/ titlul 56.01- 20.01- 03 X   

Furnizori 401   X 

4.Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Furnizori 401 X   

Furnizori - debitori 409   X 

5.Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Furnizori de active fixe 404 X   

Avansuri acordate pentru active fixe 

corporale (Avansuri acordate pentru active 

fixe necorporale) 

232(234)   X 

6.Plata furnizorilor din sursele proprii 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561/proiect/ titlul 56.01- 20.01- 03   X 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561/proiect/ titlul 56.01- 20.01- 03   X 

7.înregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management 

Înregistrarea cererii de rambursare, reprezentând sume de primit în contul 7.1 plăţilor efectuate 
în anul curent 

a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1 X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare 

775/ cap.45.10.yy.01   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

7.2Înregistrarea cererii de rambursare, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate 
în anii anteriori 

a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2 X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare 

775/ cap.45.10.yy.02   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

8.Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată/Autorităţile de 
Management cu sumele primite în avans sub formă de prefinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management / 

Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 

ALTE FONDURI 

4585 X   



Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE/ 

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1(4583.1.2)   X 

9.Corectarea sumelor de primit de la Autorităţile de management/Autorităţile de certificare şi 
plată, urmare autorizării cererilor de rambursare - în roşu 

9.1.Corectarea cererii de rambursare aferente sumelor de primit în contul plăţilor efectuate în 
anul curent 
a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1 X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare 

775/ cap.45.10.yy.01   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

9.2.Corectarea cererii de rambursare aferente sumelor de primit în contul plăţilor efectuate în 
anii anteriori 
a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2 X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/ cap.45.10.yy.02   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

10.Încasarea sumelor rambursate de către Autorităţile de Certificare /Autorităţile de 

Management 
Înregistrarea sumelor rambursate, reprezentând sume de primit în contul 10.1 plăţilor efectuate 

în anul curent 
a.sume rambursate din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii 

561/ cap.45.10.yy.01 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1   X 

b.sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii 

561/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1   X 



10.2.Înregistrarea sumelor rambursate, reprezentând sume de primit în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori 
a.sume rambursate din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561/ cap.45.10.yy.02 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2   X 

b.sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii 

561/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2   X 

11.Înregistrarea obligaţiei de plată la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea 

adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită de Autorităţile de Management/Autoritatea 
de Certificare şi Plată, (înregistrarea se efectuează de către beneficiarii care îşi exercită dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile ). 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Alte datorii faţă de buget 4481   X 

12.Virarea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Alte datorii faţă de buget 4481 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii 

561   X 

13.Înregistrarea sumelor datorate Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management 
în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plăţile efectuate 
eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare 

a.sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

775/ cap.45.10.yy.01 (45.10.yy.02) X   

Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1   X 

b.sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Subvenţii de la bugetul de stat 7721/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - 

FONDURI DE LA BUGET 

4584.2   X 

14.Înregistrarea sumelor datorate Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management 

în anul următor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plăţile efectuate 
eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare 

a.sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul reportat - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

117.10 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - 
FEN POSTADERARE 

4584.1   X 

b.sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul reportat - instituţii publice şi 
activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

117.10 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - 

FONDURI DE LA BUGET 

4584.2   X 

15.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit Autorităţii de Certificare şi 
Plată/Autorităţilor de Management 
a.FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

/Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1(4583.1.2)   X 

b.fonduri de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET/ Sume de primit 

de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în 
anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1(4583.2.2)   X 

16.În situaţia în care nu se efectuează înregistrarea de la punctul 15, sumele se virează în 

conturile Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţilor de Management 
a.Sume aferente FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARARE 

4584.1 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561   X 

b.Sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561   X 

17.Înregistrarea notelor de debit primite de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de 
Management 

a.debite aferente FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - 
FEN POSTADERARE 

4584.1   X 

b.debite provenite din prefinanţare nejustificată în termenul prevăzut în contractul de finanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând 

prefinanţare - FEN POSTADERARE 

4585 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1   X 

c.debite aferente Fondurilor de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2   X 

18.Virarea în conturile Autorităţilor de Certificare şi Plată/Autorităţilor de Management a 

sumelor reprezentând debite 
a.debite aferente FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561   X 

b.debite aferente Fondurilor de la buget 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii 

561   X 

B.În situaţia în care nu se primesc sume în avans sub formă de prefinanţare de la Autoritatea 
de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management, înregistrările contabile de la litera A rămân 

valabile mai puţin punctele: 1. Prefinanţare primită de la Autoritatea de Certificare şi 
Plată/Autorităţile de Management şi 8. Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de 
Certificare şi Plată/Autorităţile de Management cu sumele primite în avans sub formă de 

prefinanţare 
C.Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii 

rezultatului patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii 

121.10 X   

Conturi de cheltuieli 6xx   X 

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629   X 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Subvenţii de la bugetul de stat 7721/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Finanţarea din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

775/ cap.45.10 X   

Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii 

121.10   X 

D.Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la începutul exerciţiului 

următor 
a.excedent patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

121.10 X   

Rezultatul reportat - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

117.10   X 

b.deficit patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Rezultatul reportat - instituţii publice şi 
activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

117.10 X   

Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 
activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

121.10   X 

NOTĂ: YY reprezintă codul proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi fonduri 
de la buget 

A.13.Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral din venituri 
proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget 

117.10 Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

121.10 Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 

401 Furnizori 

404 Furnizori de active fixe 

409 Furnizori - debitori 

4481 Alte datorii faţă de buget 

458 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl 

FONDURI DE LA BUGET 

4583 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

4583.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE 

4583.1.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI DE LA BUGET 

4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management / Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 



4584.1 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4584.2 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4585 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 

7721 Subvenţii de la bugetul de stat 

775 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 

A.14.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finanţate 
integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi 

fonduri de la buget 
A.În situaţia în care se primesc sume în avans sub formă de prefinanţare de la Autorităţile 
Certificare/Autorităţile de Management 

1.Prefinanţare primită de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de Management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

560/45.10.yy.03 X   

Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând 

prefinanţare - INSTRUMENTE 

STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

4585   X 

2.Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori - debitori (Avansuri acordate pentru 

active fixe corporale, Avansuri acordate 

pentru active fixe necorporale) 

409(232,234) X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

560/titlul 56.01- 20.01- 03   X 

3.Achiziţii de bunuri şi servicii în baza facturii emise de furnizori 

a.înregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de active fixe 2xx X   

Furnizori de active fixe 404   X 

b.înregistrarea bunurilor achiziţionate 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de stocuri 3xx X   

Furnizori 401   X 

c.înregistrarea serviciilor prestate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de cheltuieli 6xx/ titlul 56.01- 20- 01- 03 X   

Furnizori 401   X 

4.Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Furnizori 401 X   

Furnizori - debitori 409   X 

5.Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Furnizori de active fixe 404 X   

Avansuri acordate pentru active fixe 

corporale (Avansuri acordate pentru active 

fixe necorporale) 

232(234)   X 

6.Plata furnizorilor din sursele proprii 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

560/ titlul 56.01- 20.01- 03   X 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori de active fixe 404 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

560/ titlul 56.01- 20.01- 03   X 

7.Înregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management 

7.1.Înregistrarea cererii de rambursare, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate 
în anul curent 

a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1 X   



Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/ cap.45.10.yy.01   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

7.2.Înregistrarea cererii de rambursare, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate 

în anii anteriori 
a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2 X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/ cap.45.10.yy.02   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

8.Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată/Autorităţile de 

Management cu sumele primite în avans sub formă de prefinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management / 
Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl 
ALTE FONDURI 

4585 X   



Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE/ 

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1(4583.1.2)   X 

9.Corectarea sumelor de primit de la Autorităţile de management/Autorităţile de certificare şi 
plată, urmare autorizării cererilor de rambursare - în roşu 

9.1.Corectarea cererii de rambursare aferente sume de primit în contul plăţilor efectuate în anul 
curent 
a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1 X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare 

775/ cap.45.10.yy.01   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

9.2.Corectarea cererii de rambursare aferente sume de primit în contul plăţilor efectuate în anii 
anteriori 
a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2 X   



Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/ cap.45.10.yy.02   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

10.Încasarea sumelor rambursate de către Autorităţile de Certificare /Autorităţile de 

Management 
10.1.Înregistrarea sumelor rambursate, reprezentând sume de primit în contul plăţilor 

efectuate în anul curent 
a.sume rambursate din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

561/ cap.45.10.yy.01 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1   X 

b.sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

561/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1   X 

10.2.Înregistrarea sumelor rambursate, reprezentând sume de primit în contul plăţilor 
efectuate în anii anteriori 

a.sume rambursate din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

561/ cap.45.10.yy.02 X   



Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2   X 

b.sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

561/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2   X 

11.Înregistrarea obligaţiei de plată la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea 

adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită de Autorităţile de Management/Autorităţile 
de Certificare, (înregistrarea se efectuează de către beneficiarii care îşi exercită dreptul de 

deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile ). 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Alte datorii faţă de buget 4481   X 

12.Virarea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Alte datorii faţă de buget 4481 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii 

560   X 

13.Înregistrarea sumelor datorate Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management 
în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plăţile efectuate 
eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare 

a.sume de rambursat aferente FEN 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Finanţarea din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

775/ cap.45.10.yy.01(45.10.yy.02) X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1   X 

b.sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Subvenţii de la bugetul de stat 7721/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2   X 

14.Înregistrarea sumelor datorate Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management 
în anul următor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plăţile efectuate 

eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare 
a.sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul reportat - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

117.10 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1   X 

b.sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul reportat - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii 

117.10 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2   X 

15.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit Autorităţii de Certificare şi 

Plată/Autorităţilor de Management 
a.FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

/Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1(4583.1.2)   X 



b.Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET/ Sume de primit 
de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în 

anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1(4583.2.2)   X 

16.În situaţia în care nu se efectuează înregistrarea de la punctul 15, sumele se virează în 
conturile Autorităţile de Certificare /Autorităţilor de Management 

a.Sume aferente FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - 
FEN POSTADERARE 

4584.1 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

560   X 

b.Sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii 

560   X 

17.Înregistrarea notelor de debit primite de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de 
Management 

a.debite aferente Instrumentelor Structurale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - 
FEN POSTADERARE 

4584.1   X 

b.debite provenite din prefinanţare nejustificată în termenul prevăzut în contractul de finanţare 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând 

prefinanţare - FEN POSTADERARE 

4585 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1   X 

c.debite aferente Fondurilor de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2   X 

18.Virarea în conturile Autorităţilor de Certificare /Autorităţilor de Management a sumelor 

reprezentând debite 
a.debite aferente FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - 

FEN POSTADERARE 

4584.1 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii 

560   X 

b.debite aferente Fondurilor de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii 

560   X 

B.În situaţia în care nu se primesc sume în avans sub formă de prefinanţare de la Autoritatea 

de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management, înregistrările contabile de la litera A rămân 
valabile mai puţin punctele: 1. Prefinanţare primită de la Autoritatea de Certificare şi 
Plată/Autorităţile de Management şi 8 Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de 

Certificare şi Plată/Autorităţile de Management cu sumele primite în avans sub formă de 
prefinanţare 

C.Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii 
rezultatului patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 
activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

121.10 X   

Conturi de cheltuieli 6xx   X 

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629   X 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Subvenţii de la bugetul de stat 7721/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

775/ cap.45.10 X   

Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

121.10   X 

D.Transferarea rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat, la începutul exerciţiului 
următor 

a.excedent patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii 

121.10 X   

Rezultatul reportat - instituţii publice şi 

activităţi finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii 

117.10   X 

b.deficit patrimonial 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul reportat - instituţii publice şi 
activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

117.10 X   

Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi 
activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii 

121.10   X 

NOTĂ: YY reprezintă codul proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi fonduri 
de la buget 

A.15.Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice care au calitatea de ordonatori 
de credite ai bugetului local pentru fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de 
la buget 

117.02 Rezultatul reportat - bugetul local 

121.02 Rezultatul patrimonial - bugetul local 

131 Fondul de rulment 

232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 

234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 

401 Furnizori 

404 Furnizori de active fixe 



409 Furnizori - debitori 

458 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE Şl 
FONDURI DE LA BUGET 

4583 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

4583.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4583.1.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI DE LA BUGET 

4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE , FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET Şl ALTE FONDURI 

4584.1 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4584.2 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI DE LA BUGET 

4585 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE FONDURI 

5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

516 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale 

5211 Disponibil al bugetului local 

5212 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

5221 Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local 

629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 



7702 Finanţarea de la bugetele locale 

7721 Subvenţii de la bugetul de stat 

775 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 

A.16.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de 
ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la buget 
A.În situaţia în care se primesc sume în avans sub formă de prefinanţare de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management 

1.Prefinanţare primită de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de management 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al bugetului local 5211/45.02.yy.03 X   

Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management 

/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 

FONDURI 

4585   X 

2.Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări 

de servicii, din contul de finanţare sau din contul de disponibil în care s-a încasat prefinanţarea 
în anul 2008 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori - debitori (Avansuri acordate pentru 
active fixe corporale, Avansuri acordate pentru 

active fixe necorporale) 

409(232,234) X   

Finanţarea de la bugetele locale/Disponibil în lei 
din fonduri externe nerambursabile 

7702/ titlul 56.01- 20.01- 03 (5151 titlul 56.01- 
20.01- 03) 

  X 

3.Achiziţii de bunuri şi servicii în baza facturii emise de furnizori 
a.înregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de active fixe 2xx X   

Furnizori de active fixe 404   X 

b.înregistrarea bunurilor achiziţionate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de stocuri 3xx X   

Furnizori 401   X 

c.înregistrarea serviciilor prestate 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 



Notă contabilă Conturi de cheltuieli 6xx/ titlul 56.01- 20.01- 03 X   

Furnizori 401   X 

4.Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Furnizori 401 X   

Furnizori - debitori 409   X 

5.Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor de natura activelor fixe 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Furnizori de active fixe 404 X   

Avansuri acordate pentru active fixe corporale 
(Avansuri acordate pentru active fixe 

necorporale) 

232(234)   X 

6.Plata furnizorilor din contul de finanţare sau din contul de disponibil în care s-a încasat 
prefinanţarea în anul 2008 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori (Furnizori de active fixe) 401(404) X   

Finanţarea de la bugetele locale/Disponibil în lei 
din fonduri externe nerambursabile 

7702/ titlul 56.01- 20.01- 03 (5151 titlul 56.01- 
20.01- 03) 

  X 

7.În situaţia în care pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare 
a proiectelor prevăzute la alin.(1), unităţile administrativ teritoriale pot contracta finanţări 

rambursabile, potrivit alin.(5) art.8 din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, plata 
furnizorilor se efectuează din contul de disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate 
de autorităţile administraţiei publice locale 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori (Furnizori de active fixe) 401(404) X   

Disponibil din împrumuturi interne şi externe 

contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale 

516   X 

8.Înregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management 

8.1.Înregistrarea cererii de rambursare, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate 
în anul curent 

a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE 

4583.1.1 X   



Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/ cap.45.10.yy.01   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

8.2.Înregistrarea cererii de rambursare, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate 

în anii anteriori 
a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4583.1.2 X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/ cap.45.10.yy.02   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată/Autorităţile de 

Management cu sumele primite în avans sub formă de prefinanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management / 
Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 

PENTRU AGRICULTURĂ Şl ALTE 
FONDURI 

4585 X   



Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE/ Sume de primit de la 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 

Management în contul plăţilor efectuate în anii 
anteriori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1(4583.1.2)   X 

10.Corectarea sumelor de primit de la Autorităţile de management/Autorităţile de certificare şi 
plată, urmare autorizării cererilor de rambursare - în roşu 

10.1.Corectarea cererii de rambursare aferente sume de primit în contul plăţilor efectuate în 
anul curent 
a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4583.1.1 X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare 

775/ cap.45.10.yy.01   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

10.2.Corectarea cererii de rambursare aferente sume de primit în contul plăţilor efectuate în 
anii anteriori 
a)sume de rambursat din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4583.1.2 X   



Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/ cap.45.10.yy.02   X 

b)sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 
FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2 X   

Subvenţii de la bugetul de stat 7721/cap.42.10 subcap.42.10.39.   X 

11.Încasarea sumelor rambursate de către Autorităţile de Certificare /Autorităţile de 

Management 
11.1.Înregistrarea sumelor rambursate, reprezentând sume de primit în contul plăţilor 

efectuate în anul curent 
a.sume rambursate din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al bugetului local 5211/ cap.45.10.yy.01 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE 

4583.1.1   X 

b.sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al bugetului local 5211/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1   X 

11.2.Înregistrarea sumelor rambursate, reprezentând sume de primit în contul plăţilor 
efectuate în anii anteriori 

a.sume rambursate din FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al bugetului local 5211/ cap.45.10.yy.02 X   



Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4583.1.2   X 

b.sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al bugetului local 5211/ cap.42.10 subcap.42.10.39 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - 

FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.2   X 

12.Înregistrarea sumelor datorate Autorităţilor de Certificare/Autorităţile de Management în 

cursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, reprezentând sume plătite 
în plus înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare 

a.sume de rambursat aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 

postaderare 

775/ cap45.02.yy.01 (45.02.yy.02) X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 
POSTADERARE 

4584.1   X 

b.sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget (cofinanţare şi TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Subvenţii de la bugetul de stat 7721/ cap.42.02 subcap.42.02.20 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2   X 

13.Înregistrarea sumelor datorate Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de 
Management în anul următor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, 
reprezentând sume plătite în plus înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare 

a.sume de rambursat aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul reportat - bugetul local 117.02 X   



Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 

POSTADERARE 

4584.1   X 

b.sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget (cofinanţare şi TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul reportat - bugetul local 117.02 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2   X 

14.Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/ 

Autorităţilor de Management 
a.FEN POSTADERARE 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 

POSTADERARE 

4584.1 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE /Sume de primit de la 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 

Management în contul plăţilor efectuate în anii 

anteriori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE 

4583.1.1(4583.1.2)   X 

b.Fonduri de la buget - cofinanţare, TVA 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET/ Sume de primit de 

la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 
Management în contul plăţilor efectuate în anii 

anteriori - FONDURI DE LA BUGET 

4583.2.1(4583.2.2)   X 

  

15.În situaţia în care nu se efectuează înregistrarea de la punctul 14, sumele se virează în 

conturile Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management 
a.Sume aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 

POSTADERARE 

4584.1 X   

Finanţarea de la bugetele locale 7702   X 

b.Sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat (cofinanţare şi TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Finanţarea de la bugetele locale 7702   X 

16.Înregistrarea notelor de debit primite de la Autorităţile de Certificare /Autorităţile de 

Management 
a.debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 

POSTADERARE 

4584.1   X 

b.debite provenite din prefinanţare nejustificată în termenul prevăzut în contractul de finanţare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând 
prefinanţare - FEN POSTADERARE 

4585 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 

POSTADERARE 

4584.1   X 

c.debite aferente Fondurilor de la bugetul de stat (cofinanţare şi TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629 X   

Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2   X 

17.Virarea în conturile Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management a sumelor 
reprezentând debite 

a.debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - FEN 

POSTADERARE 

4584.1 X   

Finanţarea de la bugetele locale 7702   X 

b.debite aferente Fondurilor de la bugetul de stat (cofinanţare şi TVA) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - FB 

4584.2 X   

Finanţarea de la bugetele locale 7702   X 

18.Închiderea conturilor de cheltuieli efective ale activităţii proprii, aferente proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget, la sfârşitul 
perioadei - activitatea proprie 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice 
finanţate integral din bugetul local 

121.01.02 X   

Conturi de cheltuieli 6xx   X 

19.Închiderea conturilor de finanţare bugetară ale activităţii proprii, la sfârşitul perioadei - 
activitatea proprie 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Finanţarea de la bugetele locale 7702 X   

Rezultatul patrimonial - instituţii publice 
finanţate integral din bugetul local 

121.01.02   X 

20.Stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local - activitatea centralizată 
20.1.Preluarea cheltuielilor efective (care au fost închise de instituţie prin contul 121.01.02) de 
la activitatea proprie şi de la instituţiile subordonate aferente proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget, la sfârşitul perioadei 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Conturi de cheltuieli 6xx/titlul 56 X   

Disponibil al bugetului local 5211   X 

20.2.Preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii administrativ 

- teritoriale şi de instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuielilor finanţarea 
bugetară) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice 
finanţate integral din bugetul local 

121.01.02 X   



Disponibil al bugetului local 5211   X 

20.3.Preluarea deficitului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii administrativ - 
teritoriale şi de instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuielilor > finanţarea 

bugetară) - în roşu 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - instituţii publice 

finanţate integral din bugetul local 

121.01.02 X   

Disponibil al bugetului local 5211   X 

21.Închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul local 121.02/titlul 56 X   

Conturi de cheltuieli 6xx/titlul 56   X 

22.Închiderea conturilor de venituri aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Finanţare externă nerambursabile postaderare 775/45.02 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul local 121.02   X 

23.Închiderea conturilor de venituri aferente fondurilor de la buget 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Subvenţii de la bugetul de stat 7721/ cap.42.02 subcap.42.02.20 X   

Rezultatul patrimonial - bugetul local 121.02   X 

24.Stabilirea rezultatului excedentului bugetului local (cash) - la sfârşitul anului, ca diferenţă 
între veniturile încasate la cap.42.02 subcap.42.02.20 "Subvenţii de la bugetul de stat către 

bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare şi respectiv cap.45.02 "Sume primite de la UE în contul 
plăţilor efectuate" şi cheltuielile plătite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 5212/analitic distinct X   

Disponibil al bugetului local 5211   X 

25.Constituirea fondului de rulment din excedentul bugetului local aferent fondurilor externe 

nerambursabile postaderare 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Disponibil curent din fondul de rulment al 

bugetului local 

5221/analitic distinct X   

Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 5212/analitic distinct   X 



Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul local 121.02 X   

Fondul de rulment 131   X 

26.În anul 2010, utilizarea disponibilului fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente proiectelor 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Furnizori 401 X   

Furnizori de active fixe 404 X   

Conturi de cheltuieli 6xx X   

Disponibil curent din fondul de rulment al 
bugetului local 

5221/analitic distinct   X 

27.Închiderea conturilor de cheltuieli finanţate din fondul de rulment 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Fondul de rulment 131 X   

Conturi de cheltuieli 6xx   X 

B.În situaţia în care nu se primesc sume în avans sub formă de prefinanţare de la Autoritatea 

de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management, înregistrările contabile de la litera A rămân 
valabile mai puţin punctele: 1.Prefinanţare primită de la Autorităţile de Certificare şi 

Plată/Autorităţile de Management şi 9 Diminuarea sumelor de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management cu sumele primite în avans sub formă de prefinanţare 
NOTĂ: YY reprezintă codul proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi fonduri 

de la buget 
A.17.Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Direcţiei/Instituţiei care înregistrează 

veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor Fondurilor speciale 
din sumele primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate 
1.Încasarea sumelor la buget, reprezentând fonduri externe nerambursabile virate în contul 

plăţilor efectuate de la buget 
a)bugetul de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al bugetului de stat 5201 X   

Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/ 45.01 .xx.01 (45.01 .xx.02)   X 

b)bugetul asigurărilor sociale de stat 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 5251 X   

Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 

postaderare 

775/ 45.03.xx.01 (45.03.xx.02)   X 

c)bugetele fondurilor speciale 

 
(la data 27-iul-2009 capitolul XV modificat de subpunctul IV.. din anexa 1 din Ordinul 2169/2009 ) 

Document contabil 
Denumire cont Cont Debit Credit 

https://idrept.ro/00124118.htm#do|ax1|spiv.


Extras de cont Disponibil din veniturile curente ale Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate/ 

Disponibil din veniturile curente ale bugetului 

asigurărilor pentru şomaj 

5711,5741 X   

Finanţarea din fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

775/45.04.XX.01 (45.04.XX.0 
2,45.05.xx.01,45.05.xx.02) 

  X 

*) punctul 2 "Planul de conturi şi Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor 
specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri" se modifică şi se 

completează după cum urmează: 
La punctul A.6 "Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management - Plăţi indirecte", contul 
4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - 

instituţii publice finanţate din bugetul local", contul 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi contul 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi comerciale etc." îşi schimbă 
denumirea astfel: 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI 

FONDURI DE LA BUGET - instituţii publice finanţate integral din bugetul local", contul 4545.2 
"Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - 

instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi contul 4545.3 
"Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - 
ONG-uri, societăţi comerciale etc. 

La punctul A.6, după contul 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" 

se introduc următoarele conturi analitice: contul 4545.1.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate integral din bugetul 
local", contul 4545.1.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" şi contul 
4545.1.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate integral din bugetul local". 
La punctul A.6, după contul 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii" se introduc următoarele conturi analitice: contul 4545.2.1 
"Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii", contul 4545.2.2 "Avansuri 
acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi contul 4545.2.3 "Avansuri 
acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de 
plată - instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii". 

La punctul A.6, după contul 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET - ONG-uri, societăţi comerciale etc." se introduc 

următoarele conturi analitice: contul 4545.3.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 
- INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi comerciale etc.", contul 4545.3.2 "Avansuri 
acordate beneficiarilor din INSTRUMENTE STRUCTURALE în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc." şi contul 4545.3.3 "Avansuri acordate 
beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - ONG-

uri, societăţi comerciale etc. 
La punctul A.6, după contul 5151.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, 
prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat" se introduc 

următoarele conturi: 5151.1.1 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile", 5151.1.2 
"Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de fonduri de 

la Comisia Europeană", 5151.1.3 "Disponibil în lei din sume alocate temporar din vărsăminte 
din privatizare" şi 5151.1.4 "Disponibil din top up". 



La punctul A.7 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management 

a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă 
- Plăţi indirecte", conturile 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din bugetul local", contul 4545.2 

"Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii 
publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi contul 4545.3 "Avansuri 

acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi 
comerciale etc." se înlocuiesc cu conturile 4545.1.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din 
prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituţii publice finanţate din bugetul local", 

4545.2.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - 
instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii" şi 4545.3.1 "Avansuri 

acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăţi 
comerciale etc. 

La punctul A.7, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12 "Mecanismul decontării 
cererilor de plată", cu următorul cuprins: 
"12.1.Virarea sumelor în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor 

reprezentând valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată 
neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile: 

- aferente FEN: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul 
mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 

publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri 

acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului 
decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii, «Avansuri acordate 

beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.») 

4545.1.2 

(4545.2.2; 

4545.3.2) 

X 

  

Disponibil în lei din FEN 

(Disponibil în lei din sume de la bugetul de stat pentru 
indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 

Europeană, Disponibil în lei din sume alocate temporar din 

vărsăminte din privatizare) 

5151.1.1 

(5151.1.2; 
5151.1.3) 

  X 

- aferente fondurilor de la bugetul de stat: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în 
cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 

publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri 
acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul 

mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 
subvenţii, Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de 

la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de 

plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.) 

4545.1.3 

(4545.2.3; 

4545.3.3) 

X   

Disponibil din top-up (Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile) 

5151.1.4 (5581; 

5582.1.1) 
  X 

12.2.Încasarea sumelor neutilizate de către beneficiari: 

- aferente FEN: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Disponibil în lei din FEN (Disponibil în lei din sume de la 
bugetul de stat pentru indisponibilităţi temporare de 

fonduri de la Comisia Europeană, Disponibil în lei din 

sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare) 

5151.1.1 

(5151.1.2; 
5151.1.3) 

X   

Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul 

mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 

publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri 
acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din 

venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, «Avansuri 
acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi 

comerciale etc.») 

4545.1.2 

(4545.2.2; 

4545.3.2) 

  X 

- aferente fondurilor de la bugetul statului: 



Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Disponibil din top-up (Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, Disponibil din contribuţia naţională 

reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la 

buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile) 

5151.1.4 (5581; 

5582.1.1) 
X   

Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în 

cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 
publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri 

acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul 

mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 
publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 

subvenţii, Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de 

la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de 
plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.) 

4545.1.3 

(4545.2.3; 
4545.3.3) 

  X 

12.3.Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor cuprinse în cererile de rambursare cu sumele 
acordate potrivit mecanismului decontării cererilor de plată: 

- aferente FEN: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume datorate beneficiarilor Instrumente Structurale - 

instituţii publice finanţate din buget local (Sume datorate 
beneficiarilor IS - instituţii publice finanţate din venituri 

proprii/venituri proprii şi subvenţii, Sume datorate 

beneficiarilor - Instrumente Structurale (ONG-uri, societăţi 
comerciale etc.) 

4546.1.1 

(4546.2.1; 4544.1) 
X   

Avansuri acordate beneficiarilor din FEN în cadrul 

mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 
publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri 

acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată - instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii, «Avansuri 

acordate beneficiarilor din FEN în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată - ONG-uri, societăţi 
comerciale etc.») 

4545.1.2 

(4545.2.2; 
4545.3.2) 

  X 

- aferente fondurilor de la bugetul de stat: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget 

cofinanţare - instituţii finanţate din buget local (Sume 
datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget cofinanţare - 

instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 

proprii şi subvenţii, Sume datorate beneficiarilor - Fonduri 
de la buget - ONG-uri, societăţi comerciale etc.), Sume 

datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget alte cheltuieli 

decât cele eligibile - instituţii finanţate din buget local, 
Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget alte 

cheltuieli decât cele eligibile (instituţii finanţate din 

venituri proprii/venituri proprii şi servicii, Sume datorate 
beneficiarilor - Fonduri de la buget alte cheltuieli decât 

cele eligibile - ONG- uri, societăţi comerciale etc.) 

4546.1.2.1 

(4546.2.2.1; 

4544.2.1; 
4546.1.2.2; 

4546.2.2.2; 

4544.2.2) 

X 

  

Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în 
cadrul mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 

publice finanţate integral din bugetul local (Avansuri 

acordate beneficiarilor din Fonduri de la buget în cadrul 
mecanismului decontării cererilor de plată - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi 

subvenţii, Avansuri acordate beneficiarilor din Fonduri de 
la buget în cadrul mecanismului decontării cererilor de 

plată - ONG-uri, societăţi comerciale etc.) 

4545.1.3 
(4545.2.3; 

4545.3.3) 

  X 

La punctul A.11 "Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget", după contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc 

următoarele conturi analitice: contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI", contul 4585.2 "Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată" şi contul 4585.3 "Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismului 

decontării cererilor de plată". 



La punctul A.12 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii 

publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiunile cu 
fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", contul 4585 "Avansuri 
primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI" se înlocuieşte cu contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI". 

La punctul A.12, după litera D se introduce o nouă literă, litera E "Mecanismul decontării 
cererilor de plată în cazul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii", cu 

următorul cuprins: 
"(E)Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii 
1.Încasarea sumelor de la autorităţile de management reprezentând cheltuieli rambursabile şi 
contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile cuprinse în 

cererea de plată, în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor la Trezoreria 
Statului: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X   

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 
cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2 (4585.3)   X 

2.Virarea sumelor primite de la autorităţile de management din contul distinct de disponibil în 
contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii a 

cap. 40.10.16 «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată»: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii 

561/proiect/ cap. 

40.10.16 
X   

Viramente interne 581   X 

3.Restituirea sumelor în conturile autorităţilor de management în situaţia în care beneficiarii nu 

depun în termen de 5 zile lucrătoare ordinele de plată sau nu sunt respectate condiţiile de la 
art. 175 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora prin obiectivul convergenţă, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 
cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2 (4585.3) X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 

buget) 

4584.1 (4584.2)   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 
buget) 

4584.1 (4584.2) X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

4.Înregistrarea plăţilor efectuate către furnizori: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Furnizori (Furnizori de active fixe) 401 (404) X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii 

561/proiect/ titlul 
56 

  X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Furnizori (Furnizori de active fixe) 401 (404) X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din 

venituri proprii 

560/proiect/ titlul 

56 
  X 

https://idrept.ro/00123144.htm
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5.Evidenţierea creanţei faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56 

«Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare» pentru cota-parte din 
cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând 

venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - 
Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte 

fonduri 

4505.5 X   

Sume în curs de solicitare la rambursare 473   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând 
venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - 

Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte 
fonduri 

4505.5 X   

Sume în curs de solicitare la rambursare 473   X 

6.Înregistrarea cererii de rambursare transmisă autorităţilor de management: 
a)sume aferente FEN postaderare 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE) 

4583.1.1 

(4583.1.2) 
X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 775/proiect/ cap. 

45 
  X 

b)sume aferente Fondurilor de la buget 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 
de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE 

LA BUGET) 

4583.2.1 

(4583.2.2) 
X   

Venituri din contribuţia naţională aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

778/proiect/ cap. 

42.10.39 
  X 

6.Înregistrarea cererii de rambursare transmisă autorităţilor de management: 
a)sume aferente FEN postaderare 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor 
efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE) 

4583.1.1 
(4583.1.2) 

X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 775/proiect/ cap. 
45 

  X 

b)sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la 
Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE 

LA BUGET) 

4583.2.1 
(4583.2.2) 

X   

Venituri din contribuţia naţională aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

778/proiect/ cap. 
42.10.39 

  X 

7.Stingerea creanţei faţă de Comisia Europeană - la momentul depunerii cererii de rambursare 

la autorităţile de management: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X   



Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând 
venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - 

Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte 
fonduri 

4505.5   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X   

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând 

venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice 

finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - 
Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte 

fonduri 

4505.5   X 

Diminuarea sumelor de primit de la autorităţile de management cu sumele primite potrivit 
mecanismului decontărilor cererilor de plată: 
a)sume aferente FEN postaderare: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată 

4585.2 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor 
efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE) 

4583.1.1 
(4583.1.2) 

  X 

b)sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul 
mecanismului decontării cererilor de plată 

4585.3 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE 
LA BUGET) 

4583.2.1 

(4583.2.2) 
  X 

8.Diminuarea sumelor de primit de la autorităţile de management cu sumele primite potrivit 

mecanismului decontărilor cererilor de plată: 
a)sume aferente FEN postaderare: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată 
4585.2 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE) 

4583.1.1 

(4583.1.2) 
  X 

b)sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul 

mecanismului decontării cererilor de plată 
4585.3 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 
de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în 
contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE 

LA BUGET) 

4583.2.1 

(4583.2.2) 
  X 

9.Regularizarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată la 
subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor 
evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată»: 
- în roşu 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii 

561/proiect/ cap. 

40.10.16 
X   

Viramente interne 581   X 



- în negru: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii 

561/proiect/ cap. 

45.10 

(cap. 42.10.39) 

X   

Viramente interne 581   X 

- în roşu 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din 

venituri proprii 

560/proiect/ cap. 

40.10.16 
X   

Viramente interne 581   X 

- în negru: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din 

venituri proprii 

560/proiect/ 

cap. 45.10 (cap. 

42.10.39) 

X   

Viramente interne 581   X 

Restituirea integrală sau parţială a fondurilor virate în cazul în care beneficiarii nu justifică prin 

cereri de rambursare fondurile primite: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 

cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2 (4585.3) X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 
de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 

buget) 

4584.1 (4584.2)   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 

buget) 

4584.1 (4584.2) X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii 

560/proiect/ cap. 
40.10.16 

  X 

La punctul A.15 "Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice care au calitatea de 
ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la buget", după contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 

FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc 
următoarele conturi analitice: contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI", contul 4585.2 "Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată" şi contul 4585.3 "Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismul 
decontării cererilor de plată". 

La punctul A.16 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor care au 
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operaţiuni cu fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", contul 4585 "Avansuri primite de la 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând 
prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE 

FONDURI" se înlocuieşte cu contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 

ALTE FONDURI". 
La punctul A.16, după litera B se introduce o nouă literă, litera C "Mecanismul decontării 

cererilor de plată în cazul instituţiilor publice locale finanţate integral din bugetul local", cu 
următorul cuprins: 
"(C)Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice locale finanţate integral 

din bugetul local 
1.Încasarea sumelor de la autorităţile de management reprezentând cheltuieli rambursabile şi 

contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile cuprinse în 



cererea de plată, în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor la Trezoreria 

Statului: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X   

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 

cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2(4585.3)   X 

2.Virarea sumelor primite de la autorităţile de management din contul distinct de disponibil în 
contul de venituri al bugetului local la cap. 40.02.16 «Sume primite în cadrul mecanismului 
decontării cererilor de plată»: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 
Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Disponibil al bugetului local 5211/proiect/ cap. 

40.02.16 
X   

Viramente interne 581   X 

3.Restituirea sumelor în conturile autorităţilor de management în situaţia în care beneficiarii nu 
depun în termen de 5 zile lucrătoare ordinele de plată sau nu sunt respectate condiţiile de la 
art. 175 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 
cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2 (4585.3) X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 

buget) 

4584.1 (4584.2)   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 

buget) 

4584.1 (4584.2) X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

4.Înregistrarea plăţilor efectuate către furnizori: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Furnizori (Furnizori de active fixe) 401 (404) X   

Finanţarea de la bugetele locale 7702/proiect/ titlul 

56 
  X 

5.Evidenţierea creanţei faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56 
«Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare» pentru cota-parte din 

cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând 
venituri ale bugetului general consolidat - buget local - 

instrumente structurale 

4505.4 X   

Sume în curs de solicitare la rambursare 473   X 

6.Înregistrarea cererii de rambursare transmisă autorităţilor de management: 

a)sume aferente FEN postaderare 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor 
efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE) 

4583.1.1 
(4583.1.2) 

X   

Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 775/proiect/ cap. 
45.02 

  X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 
Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată 

4585.2 X   

https://idrept.ro/00123144.htm
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Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 
de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE (Sume de primit de la Autorităţile de 
Certificare/Autorităţile de Management în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE) 

4583.1.1 

(4583.1.2) 
  X 

b)sume aferente Fondurilor de la buget 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 
de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 

FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la 
Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE 

LA BUGET) 

4583.2.1 
(4583.2.2) 

X   

Venituri din contribuţia naţională aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

778/proiect/ cap. 
42.02.20 

  X 

7.Stingerea creanţei faţă de Comisia Europeană: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume în curs de solicitare la rambursare 473 X   

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând 

venituri ale bugetului general consolidat - buget local - 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

4505.4   X 

8.Diminuarea sumelor de primit de la autorităţile de management cu sumele primite potrivit 
mecanismului decontărilor cererilor de plată: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul 
mecanismului decontării cererilor de plată 

4585.3 X   

Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile 

de Management în contul plăţilor efectuate în anul curent - 
FONDURI DE LA BUGET (Sume de primit de la 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în 

contul plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE 
LA BUGET) 

4583.2.1 

(4583.2.2) 
  X 

9.Regularizarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată la 
subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor 

evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată»: 

- în roşu 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Disponibil al bugetului local 5211/proiect/ 
40.02.16 

X   

Viramente interne 581   X 

- în negru: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Disponibil al bugetului local 5211/proiect/ cap. 

45.02 (cap. 
42.02.20) 

X   

Viramente interne 581   X 

10.Restituirea integrală sau parţială a fondurilor virate în cazul în care beneficiarii nu justifică 
prin cereri de rambursare fondurile primite: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 

cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2 (4585.3) X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 
buget) 

4584.1 (4584.2)   X 

 
(la data 19-dec-2013 capitolul XV modificat de subpunctul II.. din anexa 1 din Ordinul 2002/2013 ) 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

https://idrept.ro/00160341.htm#do|ax1|spii.


Extras de cont 

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 
de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 

buget) 

4584.1 (4584.2) X   

Disponibil al bugetului local 5211/proiect/ cap. 

40.02.16 
  X 

a)sume aferente FEN postaderare: 
b)sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat: 

10.Restituirea integrală sau parţială a fondurilor virate în cazul în care beneficiarii nu justifică 
prin cereri de rambursare fondurile primite: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 
cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2 (4585.3) X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 

buget) 

4584.1 (4584.2)   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 
buget) 

4584.1 (4584.2) X   

Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii 

561/proiect/ cap. 

40.10.16 
  X 

11.La punctul A.13 "Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral 

din venituri proprii pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri 
de la buget", după contul 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi 
analitice: contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4585.2 

"Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată" şi contul 4585.3 
"Sume avansate de la bugetul de stat în cadrul mecanismul decontării cererilor de plată". 
12.La punctul A.14 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii 

publice finanţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget", contul 4585 "Avansuri primite de la 

Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând 
prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE 
FONDURI" se înlocuieşte cu contul 4585.1 "Avansuri primite de la Autorităţile de 

Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând prefinanţare - 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 

ALTE FONDURI 
13.La punctul A.14, după litera D se introduce o nouă literă, litera E "Mecanismul decontării 

cererilor de plată în cazul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii", cu următorul 
cuprins: 
(E)Mecanismul decontării cererilor de plată în cazul instituţiilor publice finanţate integral din 

venituri proprii 
1.Încasarea sumelor de la autorităţile de management reprezentând cheltuieli rambursabile şi 

contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile cuprinse în 
cererea de plată, în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor la Trezoreria 
Statului: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151 X   

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 
cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2(4585.3)   X 

2.Virarea sumelor primite de la autorităţile de management din contul distinct de disponibil în 

contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la 
cap. 40.10.16 «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată»: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 



Extras de cont 
Viramente interne 581 X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii 

560/proiect/ cap. 
40.10.16 

X   

Viramente interne 581   X 

3.Restituirea sumelor în conturile autorităţilor de management în situaţia în care beneficiarii nu 
depun în termen de 5 zile lucrătoare ordinele de plată sau nu sunt respectate condiţiile de la 

art. 175 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare: 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Notă contabilă 

Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării 

cererilor de plată (Sume avansate de la bugetul de stat în 
cadrul mecanismului decontării cererilor de plată) 

4585.2 (4585.3) X   

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/Autorităţilor de Management - Fonduri de la 

buget) 

4584.1 (4584.2)   X 

Document contabil Denumire cont Cont Debit Credit 

Extras de cont 

Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor 

de Management - FEN (Sume de restituit Autorităţilor de 

Certificare/ Autorităţilor de Management - Fonduri de la 
buget) 

4584.1 (4584.2) X   

Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 5151   X 

4.Înregistrarea plăţilor efectuate către furnizori: 
5.Evidenţierea creanţei faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56 

«Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare» pentru cota-parte din 
cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare: 
7.Stingerea creanţei faţă de Comisia Europeană la momentul depunerii cererii de rambursare 

la autorităţile de management: 
9.Regularizarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată la 

subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor 
evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată»: 

*) La punctul 2 "Planul de conturi şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a 
operaţiunilor cu instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri", punctul A.2. 

"Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a 
operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă" 
se modifică şi se completează astfel: 

* De la punctul A.2.1. "Plăţi directe" se elimină punctul 10 "Dobânzi" şi se înlocuieşte cu 
următorul text: 

"10.«Dobânzi» 

Nr. crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

1. Înregistrarea dobânzii pozitive la disponibilităţile din conturile deschise la Banca 

Naţională a României, altele decât cele provenite din prefinanţarea primită de la 

Comisia Europeană, potrivit art. X alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 316/2015 

5180702 4550409/analitic propriu 

distinct: dobândă pozitivă 

la conturile de rambursare 

2. Încasarea dobânzii pozitive 5150202 5180702 

3. Virarea sumelor reprezentând dobândă pozitivă rămasă neutilizată şi transferată 

trimestrial, dacă legea nu prevede altfel, în contul 54.01.03.00 «Disponibil de la 

bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii 
temporare aferente instrumentelor structurale» 

5810101 

5590101 

5150202 

5810101 

4. Înregistrarea dobânzii negative la disponibilităţile din conturile deschise la Banca 

Naţională a României, altele decât cele provenite din prefinanţarea primită de la 
Comisia Europeană, potrivit art. X alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015 

4560309 5180601 

5. Plata dobânzii negative 5180601 5150202 

6. Încasarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând dobândă negativă 5150101 4560309 

7. Compensarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând dobândă 

negativă cu sumele provenite din dobânda pozitivă, potrivit art. X alin. (7) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 316/2015 

4550409/analitic propriu 

distinct: dobândă pozitivă 
la conturile de rambursare 

4560309 
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8. Înregistrarea dobânzii acumulate la sumele de prefinanţare primite de la Comisia 
Europeană, potrivit art. X alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015 

5180702 4550409/analitic distinct 
propriu: dobânzi acumulate 

la conturile de prefinanţare 

9. Încasarea dobânzii acumulate la sumele de prefinanţare primite de la Comisia 
Europeană 

5150202 5180702 

10. Schimbul valutar al dobânzii acumulate la contul de prefinanţare 5810104 5150202 

11. Încasarea în contul de trezorerie a dobânzii acumulate la contul de prefinanţare 5150101 5810104 

12. Virarea sumelor reprezentând dobândă acumulată la sumele de prefinanţare primite 

de la Comisia Europeană la bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri 

4550409/analitic distinct 

propriu: dobândă 

acumulată la sumele de 
prefinanţare 

5150101 

* De la punctul A.2.2. "Plăţi indirecte" se elimină punctul 9 "Dobânzi" şi se înlocuieşte cu 
următorul text: 

"9.«Dobânzi» - cuprinde aceleaşi operaţiuni contabile prevăzute la punctul pct. (1)." 
(la data 19-apr-2016 capitolul XV modificat de subpunctul IV.. din anexa 2 din Ordinul 529/2016 ) 

*) La capitolul XVII "Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - 

Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri", punctul 3 "Alte precizări" se 
renumerotează şi devine punctul 5 "Alte precizări", iar subpunctele 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 se 

renumerotează şi devin subpunctele 5.1, 5.2.1, 5.2.2 şi 5.2.3. 
(la data 26-mar-2019 capitolul XV modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 1878/2019 ) 

CAPITOLUL XV1: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI 
FONDULUI PENTRU MEDIU 

1.Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

1.1.Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 
Cu ajutorul acestui cont, Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa disponibilităţilor 
bugetului Fondului pentru mediu, urmare veniturilor încasate şi plăţilor efectuate prin conturile 

deschise la unităţile trezoreriei statului. 
Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncţional. În debitul 

contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe 
structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau 
plătite din bugetul Fondului pentru mediu. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu aflate la 
trezoreria statului. 

Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile. 
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu "; 

5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu "; 
57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"; 

5750200 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"; 
57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 

5750300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 
57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu". 
5750400 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu". 

a)Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 
Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul 

conturilor: 
461 "Debitori 
- cu sumele încasate provenite din creanţe, detaliate pe structura clasificaţiei bugetare, 

reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există unui titlu de 
creanţă. 

462 "Creditori 
- cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite. 
51807 "Dobânzi de încasat 

- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt 

- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 
cheltuieli. 
57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului 
Fondului pentru mediu. 

7XX "Venituri.... 
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- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu 

există titlu de creanţă; 
- cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante 
provenite de la autovehicule. 

Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul 
conturilor: 

462 "Creditori 
- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenţa 
unor titluri de creanţă, plătite în plus faţă de obligaţia datorată, ca urmare a unei erori de calcul, 

ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare 
sau a altor organe competente, potrivit legii; 

519 "Împrumuturi pe termen scurt 
- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli. 
57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului 

Fondului pentru mediu. 
b)Contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa rezultatului execuţiei 
bugetului Fondului pentru mediu de la sfârşitul anului aflat în contul deschis la trezoreria 
statului. 

Contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional. 
În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului 

Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului Fondului 
pentru mediu. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu. 

Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu. 
Contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 

57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului 
Fondului pentru mediu. 

57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul 
conturilor: 
57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 
770 "Finanţarea de la buget 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate. 
c)Contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu evidenţiază excedentul rezultat 

din execuţia bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenţi, aflat în contul deschis la 
trezoreria statului. 

Contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea 
deficitului din anul curent. 

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii 
precedenţi. 

Contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul 
conturilor: 

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 
- cu sumele restituite în timpul anului în excedentul anilor precedenţi 
57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 
Contul 57503 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul 

conturilor: 
468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 



- cu sumele acordate în timpul anului pentru echilibrarea veniturilor, din excedentul anilor 

precedenţi. 
57502 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

d)Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 
Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa depozitelor 

constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la 
trezoreria statului. 
Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, 
sumele transferate, la lichidarea depozitului. 

Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu 
la un moment dat. 

Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul 
contului: 
581 "Viramente interne 

- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii. 
Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul 

contului: 
581 "Viramente interne 
- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite. 

2.Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 
 

(la data 01-ian-2014 capitolul XV completat de alin. (15) din anexa 1 din Ordinul 2021/2013 ) 

Nr. Crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

A. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului pentru 

mediu, la sfârşitul trimestrului 

    

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu, 

la sfârşitul exerciţiului financiar 

    

1. În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor bugetului Fondului pentru mediu 5750100 461 (7xx) 

2. În situaţia în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele 

primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât 
plăţile efectuate din bugetul Fondului pentru mediu: 

- reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului pentru 

efectuarea de cheltuieli: 
- concomitent: 

  

  
  

  

5190190 
57503 

  

  
  

  

5750100 
4680109 

3. În situaţia în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele 

primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului 
pentru mediu: 

- la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului 

pentru efectuarea de cheltuieli: 
- concomitent: 

  

  
  

5190190 

  
57503 

  

  
  

5750100 

  
4680109 

4. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din 

bugetul Fondului pentru mediu, în anul curent 

770 57502 

5. Închiderea contului 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" cu soldul 

conturilor de venituri: 

- excedent 
- deficit 

  

57502 

5750100 

  

5750100 

57502 

6. Virarea excedentului bugetului Fondului pentru mediu al exerciţiului curent în excedentul 

anului precedent 

57503 57502 

7. Pe baza deciziei ordonatorului de credite, acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru 

mediu din excedentul anului precedent: 

57502 57503 

CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI 

CENTRALE 
(la data 06-apr-2009 capitolul XV completat de Actul din Anexa din 2009 ) 

CAPITOLUL XVII: CAPITOLUL XIX CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI 

SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI, cu 

următorul cuprins: 
- CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ŞI A 
CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI 
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- CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE 

TREZORERIEI STATULUI 
1.Reguli generale 
1.1.Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului şi a cheltuielilor 

efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi a altor 
operaţiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează şi funcţionează atât pe principiul 

execuţiei de casă, prin înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturile 
corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei 
statului pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cât şi pe principiul contabilităţii de drepturi şi 

obligaţii (de angajamente). 
1.2.La nivelul unităţilor Trezoreriei statului, contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul 

Trezoreriei statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice 
- Acţiuni generale şi a altor operaţiuni prevăzute la prezentul capitol, organizată pe principiul 

contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor 
constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de 
casă şi a cheltuielilor efective şi se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. 
1.3.Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar achiziţionate din bugetul 

Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate şi în patrimoniul direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti şi, concomitent, se scad din 

evidenţa contabilă a unităţilor Trezoreriei statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de 
proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcţiei generale regionale a 
finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti. 

1.4.Conturile în afara bilanţului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele 
de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de 

angajament angajate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale şi instrucţiunile de 
utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
1.5._ 

a)(1)Contabilitatea operaţiunilor prevăzute la pct.3 se conduce la nivelul unităţilor Trezoreriei 
Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
serviciilor/birourilor fiscale municipale, orăşeneşti şi comunale şi ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, până la nivel de balanţă de verificare, fără a se întocmi situaţii financiare. 
b)(2)Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se transmit 

activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti, după caz, în scopul includerii în situaţiile financiare 
trimestriale şi anuale. 

1.6._ 
a)(1)Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale 

finanţelor publice întocmesc trimestrial şi anual situaţii financiare, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se vor 
include în situaţiile financiare trimestriale şi anuale. 

b)(2)Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi 
contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a 

municipiului Bucureşti se centralizează în situaţiile financiare ale Trezoreriei centrale. 
c)(3)Situaţiile financiare trimestriale şi anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul 

activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se semnează de persoanele care au calitatea de 
ordonatori terţiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului şi ai bugetului Ministerului 

Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil 
(serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea şi contabilitatea contului 

curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor 
competenţe. 

(la data 19-apr-2016 punctul 1., subpunctul 1.6.., litera B. din capitolul XVII modificat de subpunctul VI.. din anexa 

2 din Ordinul 529/2016 ) 

https://idrept.ro/00088987.htm
https://idrept.ro/00088987.htm
https://idrept.ro/00177530.htm#do|ax2|spvi.


1.7.Operaţiunile prevăzute la punctele 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea 

unităţilor Trezoreriei statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei statului 
şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale" 
şi 3. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor trezoreriei statului a unor 

operaţiuni specifice" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operaţiuni contabile 
aprobate în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2.Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂŢILOR TREZORERIEI STATULUI A 

PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ŞI A 
CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 

ACŢIUNI GENERALE 

Nr. crt. Descriere operaţiuni Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

  BUGETUL TREZORERIEI STATULUI     

  VENITURI     

1. Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.02 "Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei 

Statului de la alte sectoare": 

    

  - înregistrarea dobânzilor de încasat aferente conturilor de disponibilităţi ale unităţilor 

Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, deschise la instituţii de credit 

5180702 766 

  - încasarea dobânzilor 52401 5180702 

2. Capitol/subcapitol de venituri bugetare 35.04 "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate 

la termen" - înregistrarea majorărilor de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului 

trezoreriei statului 

% 

46609 

52401 

75103 

- încasarea majorărilor de întârziere 52401 46609 

3. Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.50 "Alte venituri":     

  - înregistrarea comisioanelor percepute de Trezoreria statului pentru serviciile prestate 
clienţilor şi a prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti 

păstrate la Trezoreria Statului, după caz 

46609 75104 

  - încasarea comisioanelor/recuperarea prejudiciilor suportate din bugetul trezoreriei statului 52401 46609 

  CHELTUIELI     

A. Capitolul de cheltuieli bugetare 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe     

I. Titlul 20 "Bunuri şi servicii     

I.1 Articolul 20.01 "Bunuri şi servicii":     

a) Materiale consumabile     

  înregistrarea materialelor consumabile achiziţionate de la furnizori, conform sumelor 
facturate 

- alineatul 01 "Furnituri de birou 

- alineatul 02 "Materiale pentru curăţenie 
- alineatul 05 "Carburanţi şi lubrefianţi 

- alineatul 06 "Piese de schimb 

% 
30208 

30208 

30202 
30204 

401 

Darea în consum a materialelor consumabile 
- alineatul 01 "Furnituri de birou 

60208 30208 

- alineatul 02 "Materiale pentru curăţenie 

- alineatul 05 "Carburanţi şi lubrifianţi 
- alineatul 06 "Piese de schimb 

60208 30208 

60202 30202 

60204 30204 

b) Cheltuieli privind energia şi apa - 

înregistrarea consumurilor facturate 

- alineatul 03 "Încălzit, iluminat şi forţă motrică" şi 

- alineatul 04 "Apă, canal, salubritate 

610 401 

c) Alte servicii executate de terţi - valoarea altor servicii executate de terţi, facturate 
- alineatul 30 "Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 

628 401 

d) Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal - contravaloarea transportului de bunuri şi 

transportului de personal datorate terţilor 
- alineatul 07 "Transport 

624 401 

e) Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor 
- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor pentru care 

urmează să se primească facturi 

- alineatul 08 "Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet 

626 % 

401 
408 

f) Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate 

- alineatul 09 "Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 

627 

sau 

401 
627 

770 

  

  
401 

I.2. Articolul 20.02 "Reparaţii curente     

  - valoarea facturată a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi 611 401 

I.3. Articolul 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar     

  Valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de 

la furnizori 

30301 401 
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  Darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar 30302 30301 

Înregistrarea scoaterii din evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar, pe baza 

procesului verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I. Reguli generale, pct. 3*) 

603 % 

30301 

30302 

I.4. Articolul 20.11 "Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 

- valoarea la preţ de înregistrare a cărţilor, publicaţiilor şi materialelor documentare 

% 

603 

60208 

401 

I.5. Articolul 20.30 "Alte cheltuieli     

a) - valoarea primelor de asigurare datorate terţilor 

Alineatul 03 "Prime de asigurare non-viaţă 

613 401 

b) Alineatul 04 "Chirii" - valoarea chiriilor datorate terţilor 612 401 

II. Titlul 59 "Alte cheltuieli 

Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile 
- valoarea sumelor aferente prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii 

disponibilităţilor băneşti păstrate în Trezoreria statului 

679 770 

III. Titlul 71. Active nefinanciare 
Articolul 71.01 "Active fixe 

a) alineatul 02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport 

- înregistrarea activelor fixe achiziţionate (cu încadrarea în Catalogul privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe) 

213 404 

  b) alineatul 03 "Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 

- înregistrarea activelor fixe achiziţionate 

214 404 

- înregistrarea scoaterii din evidenţă a activelor fixe, pe baza procesului verbal de predare-

preluare prevăzut la cap. I. Reguli generale, pct. 3*) 

658 % 

213 

214 

IV Înregistrarea plăţii facturilor aferente operaţiunilor de la pct. I şi pct. III % 

401 
404 

770 

B Capitolul de cheltuieli bugetare 55 "Dobânzi", titlul 30 "Dobânzi     

  - înregistrarea dobânzilor datorate disponibilităţile păstrate în contul trezoreriei statului 
Notă: se înregistrează pe total dobânzi datorate într-o zi calendaristică, pe baza fişelor de 

calcul a dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere care se achită în prima zi lucrătoare a lunii 

următoare celei de calcul, operaţiunea se înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii pentru 
care se efectuează calculul de dobândă. 

666 5180601 

  - înregistrarea dobânzilor plătite 5180601 770 

  ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI STABILIREA 
REZULTATULUI EXERCIŢIULUI CURENT 

    

1. Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de venituri prin contul de rezultat 

patrimonial 

7xx 121 

2. Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat 

patrimonial 

1 21 6xx 

3. Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (excedent patrimonial), la 
începutul anului 

121 117 

4. Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (deficit patrimonial), la 

începutul anului 

117 1 21 

5. Închiderea la sfârşitul exerciţiului bugetar a contului de finanţare de la bugetul trezoreriei 

statului prin contul de rezultat al execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent (cu 

totalul plăţilor nete de casă) 

770 52402 

6. Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuţiei bugetului trezoreriei statului, 

la finele anului bugetar: 

- virare excedent 
- încasare deficit 

481 

52402 

52402 

481 

7. Închiderea contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" la 

începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului debitor asupra rezultatului reportat 

117 481 

8. Închiderea contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" la 

începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului creditor asupra rezultatului reportat 

481 117 

  Cheltuielile BUGETULUI DE STAT - MFP - Acţiuni generale     

1 Capitolul 55 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi" - titlul 30 "Dobânzi", 

articolul 30.01 

Dobânzi aferente datoriei publice interne", alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei 
publice interne directe 

    

  - înregistrarea dobânzilor datorate 666 51806 

  - plata dobânzilor datorate 51806 770 

2 Capitolul 56 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei", 

subcapitolul 56.05 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de 

Intervenţie 
- titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51 "Transferuri 

curente", alineatele 51.06 "Transferuri din Fondul de intervenţie" şi 51.16 "Transferuri din 

bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Naţional de Dezvoltare 

    

  - înregistrarea plăţilor efectuate: 671 770 

  ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI ŞI STABILIREA REZULTATULUI 

EXERCIŢIULUI CURENT 

    

1. Închiderea la sfârşitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat 

patrimonial 

1 21 6xx 



2. Închiderea la sfârşitul exerciţiului bugetar a conturilor de finanţare de la bugetul de stat - MFP 
- Acţiuni generale prin contul de rezultat al execuţiei bugetului de stat din anul curent (cu 

totalul plăţilor nete de casă) 

770 52002 

3. Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuţiei bugetului de stat - MFP - 
Acţiuni generale din anul curent 

52002 489 

4. Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul 

curent" la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat 

489 117 

*)Activele fixe şi obiectele de inventar care se preiau în evidenţa contabilă şi în patrimoniul 

direcţiei generale regionale a finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se înregistrează de 
acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit". 

*) La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂŢILOR 
TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI DERULATE PRIN BUGETUL 
TREZORERIEI STATULUI ŞI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE": 
- la Bugetul Trezoreriei Statului - Venituri, poziţia 3 "Capitol/Subcapitol de venituri bugetare". 

36.50 "Alte venituri", se înlocuieşte cu următorul conţinut: 

3. Capitol/Subcapitol de venituri bugetare 36.50 "Alte venituri":     

- la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti 

  - înregistrarea comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor şi a 

prejudiciilor create ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria 

Statului, după caz 

46609 75104 

  - încasarea comisioanelor/recuperarea prejudiciilor suportate din bugetul Trezoreriei Statului 52401 % 

46609 

75104 

- la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului 

  - înregistrarea comisioanelor/majorărilor de întârziere percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile 

prestate clienţilor 

46609 44801 

  - virarea sumelor încasate la bugetul Trezoreriei Statului 44801 46609 

- la Bugetul Trezoreriei Statului - Cheltuieli se elimină poziţiile I.1. a)-e), I.2.-I.5., III şi IV. 
(la data 26-ian-2016 punctul 2. din capitolul XVII modificat de subpunctul IV.. din anexa 2 din Ordinul 82/2016 ) 

*) La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului 
a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate 
din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale" din subcapitolul 

"Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate 
prin bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, specifice unităţilor 

teritoriale ale Trezoreriei Statului", la Cheltuielile efectuate din bugetul de stat - Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
(la data 31-ian-2018 punctul 2. din capitolul XVII modificat de Art. I, punctul 6., subpunctul 6.1.. din Ordinul 

1176/2018 ) 

Nr. 

crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

"1 Capitolul 55 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi» - titlul 30 «Dobânzi», articolul 30.01 «Dobânzi 
aferente datoriei publice interne», alineatul 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» 

    

  - Înregistrarea dobânzilor aferente titlurilor de stat lansate pentru populaţie prin intermediul unităţilor operative 

ale Trezoreriei Statului, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi 

transformate în certificate de depozit 

6660000 % 

1680100 

5180604 

  - Plata dobânzilor % 

1680100 
5180604 

7700000 

3.Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂŢILOR TREZORERIEI STATULUI A 
UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE. 

 
(la data 01-ian-2014 capitolul XVI completat de alin. (19) din anexa 1 din Ordinul 2021/2013 ) 

Nr. crt. Descriere operaţiuni Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

        

1 Înregistrarea sumelor încasate în conturile operatorilor economici şi altor titulari de cont din 
afara sectorului public 

Notă: 

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare ale 

conturilor de disponibilităţi ale agenţilor economici diminuate cu rulajele debitoare ale 

conturilor 43 "Depozite ale agenţilor economici", preluate din balanţa de verificare aferentă 

lunii respective. 
- La începutul anului 2014 se înregistrează pe total soldurile conturilor de la data de 

31.12.2013 preluate din balanţa de verificare. 

5120901 462 

https://idrept.ro/00175661.htm#do|ax2|spiv.
https://idrept.ro/00191331.htm#do|ari|pt6|sp6.1.
https://idrept.ro/00191331.htm#do|ari|pt6|sp6.1.
https://idrept.ro/00160641.htm#do|ax1|al19


2 Înregistrarea sumelor utilizate din conturile operatorilor economici şi altor titulari de cont din 
afara sectorului public 

Notă: 

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare ale 
conturilor de disponibilităţi ale agenţilor economici de la pct. 1 diminuate cu rulajele 

creditoare ale conturilor 43 "Depozite ale agenţilor economici", preluate din balanţa de 

verificare pentru luna respectivă. 

462 5120901 

3 Înregistrarea depozitelor operatorilor economici şi ai altor titulari de cont din afara sectorului 

public 

Notă: 
- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare, preluate 

din balanţa de verificare aferentă lunii respective, pentru conturile de depozit 43 "Depozite 

ale agenţilor economici". 

581 

5120902 

5120901 

581 

4 Restituirea în conturile de disponibilităţi a sumelor constituite în conturile de depozit ale 

operatorilor economici şi ai altor titulari de cont din afara sectorului public. 

Notă: 
- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare preluate din 

balanţa de verificare pentru conturile de depozit 43 "Depozite ale agenţilor economici". 

- La începutul anului 2014 se înregistrează sumele aflate în soldul conturilor de depozit 43 
"Depozite ale agenţilor economici" existente la data de data de 31.12.2013. 

581 

5120901 

5120902 

581 

5 Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor aflate în soldul conturilor de depozit 43 

"Depozite ale agenţilor economici" existente la data de 31.12.2013 

5120902 462 

6 Certificate de trezorerie de la populaţie în depozit 

Notă: 

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare preluate 
din balanţa de verificare pentru contul 42 "Certificate de depozit 

- La începutul anului 2014 se înregistrează pe total soldul contului 42 "Certificate de depozit" 
de la data de 31.12.2013 preluat din balanţa de verificare. 

51210 5190109 

7 Lichidarea certificatelor de trezorerie de la populaţie în depozit 

Notă: 
- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare preluate din 

balanţa de verificare pentru contul 42 "Certificate de depozit". 

5190109 51210 

*) La punctul 3 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului 
a unor operaţiuni specifice" din subcapitolul "Contabilitatea unor operaţiuni specifice unităţilor 

teritoriale ale Trezoreriei Statului", după operaţiunea contabilă de la poziţia 7 se introduc cinci 
noi poziţii, poziţiile 8-12, cu următorul cuprins: 
 

(la data 31-ian-2018 punctul 3. din capitolul XVII modificat de Art. I, punctul 6., subpunctul 6.2.. din Ordinul 

1176/2018 ) 

Nr. 

crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

  Emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului     

8 Înregistrarea sumelor încasate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului din emisiuni de titluri de stat 

destinate populaţiei (înregistrate în contul 45.xxx «Titluri de stat - Emisiunea cod xxxx») 

5121100 % 

5190109 

1610200 

9 Transferarea sumelor de către unităţile Trezoreriei Statului la Trezoreria operativă centrală, reprezentând totalul 

sumelor încasate aferente unei emisiuni de titluri de stat 

    

- la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului 4840000 5121100 

- la nivelul Trezoreriei centrale 5120600 4840000 

  Rambursarea valorii nominale aferente titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor 

operative ale Trezoreriei Statului 

    

10 Înregistrarea la începutul anului a împrumuturilor pe termen mediu şi lung din emisiuni de titluri de stat destinate 

populaţiei scadente în anul în curs 

1610200 1610100 

11 Transferarea sumelor de către Ministerul Finanţelor Publice la unităţile Trezoreriei Statului, în vederea 
rambursării valorii nominale aferente titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor 

operative ale Trezoreriei Statului 

    

- la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului 5121100 4840000 

- la nivelul Trezoreriei centrale 4840000 5120600 

12 Rambursarea titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei 
Statului 

% 
5190109 

1610200 

5121100 

CAPITOLUL XVI1: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR 

INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI 
PROPRII, ACTIVITĂŢI FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 

1.Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile 

1.1.Contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
Contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se dezvoltă 

în următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
56001 "Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"; 
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5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil 

curent la trezorerie"; 
5600102 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil 
curent la instituţii de credit"; 

56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"; 
5600200 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"; 

56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 
5600300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 
56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"; 

5600401 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la trezorerie"; 
5600402 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la instituţii de 

credit"; 
a)Contul 5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - 

Disponibil curent la trezorerie 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii la trezorerie, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Contul 5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - 
Disponibil curent la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plăţile efectuate din venituri. 
Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont. 
Contul 5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - 

Disponibil curent la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor: 
411 "Clienţi 

- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor 
executate şi serviciilor prestate. 
413 "Efecte de primit de la clienţi 

- cu sumele încasate de la clienţi. 
419 "Clienţi - creditori 

- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, 
executări de lucrări şi prestări de servicii. 
461 "Debitori 

- cu sumele încasate de la debitori. 
462 "Creditori 

- cu sumele încasate în cont, necuvenite. 
472 "Venituri înregistrate în avans 
- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare 
- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare. 

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 
- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea efectuării 
cheltuielilor. 

483 "Decontări din operaţii în participaţie 
- cu sumele primite de la coparticipanţi. 

518 "Dobânzi 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la trezorerie. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 
legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din venituri proprii; 

- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 
cheltuieli. 

581 "Viramente interne 
- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 
751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii 

- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii. 
Contul 5600101 "Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - 

Disponibil curent la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor: 
462 "Creditori 
- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit. 



481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 

- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării 
cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie 

- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 
legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din venituri proprii, 
rambursate; 

- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi. 
56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea 
stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 

b)Contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii ţin evidenţa 
rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul deschis la 

trezoreria statului. 
Contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional. 

În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului 
de venituri proprii, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri 
proprii. 

Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii. 
Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii. 

Contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 
5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil 
curent la trezorerie 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii 
rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 

56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 
Contul 56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul 

conturilor: 
56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 
770 "Finanţarea de la buget 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în vederea stabilirii 

rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 
c)Contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii evidenţiază 
excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri proprii din anii precedenţi, aflat în contul 
deschis la trezoreria statului. 

Contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul 
contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea 

deficitului din anul curent. 
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii din anii precedenţi. 
Contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul 

conturilor: 
468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 

- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi. 
56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 
Contul 56003 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul 
conturilor: 

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 
- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 

cheltuieli. 
56002 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 



d)Contul 56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 

Cu ajutorul acestui cont instituţiile finanţate integral din venituri proprii ţin evidenţa depozitelor 
constituite din veniturile bugetului de venituri proprii, aflate în conturile deschise la trezoreria 
statului sau instituţii de credit. 

Contul 56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" este un 
cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, 

potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului. 
Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile proprii la un moment 
dat. 

Contul 56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se 
debitează prin creditul contului: 

581 "Viramente interne 
- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii. 

Contul 56004 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii" se 
creditează prin debitul contului: 
581 "Viramente interne 

- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite. 
1.2.Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

Contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se 
dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 
56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii"; 

5610100 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"; 

5610200 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"; 
56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 
5610300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 

a)Contul 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii şi subvenţii, 

potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
Contul 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" este 
un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii şi 

subvenţii, iar în credit plăţile efectuate din venituri. 
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri existent în cont. 

Contul 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se 
debitează prin creditul conturilor: 
411 "Clienţi 

- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor 
executate şi serviciilor prestate. 

413 "Efecte de primit de la clienţi 
- cu sumele încasate de la clienţi. 
419 "Clienţi - creditori 

- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, 
executări de lucrări şi prestări de servicii. 

461 "Debitori 
- cu sumele încasate de la debitori. 
462 "Creditori 

- cu sumele încasate în cont, necuvenite. 
472 "Venituri înregistrate în avans 

- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 
473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare 

- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare. 
481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 
- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea efectuării 

cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie 

- cu sumele primite de la coparticipanţi. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt 



- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 

cheltuieli. 
581 "Viramente interne 
- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii 
- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii. 

772 "Venituri din subvenţii 
- cu subvenţiile primite în contul de disponibil. 
Contul 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se 

creditează prin debitul conturilor: 
462 "Creditori 

- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit. 
481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 

- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării 
cheltuielilor. 
483 "Decontări din operaţii în participaţie 

- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt 

- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi. 
56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea 

stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 
b)Contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ţin evidenţa 
rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul deschis la 
trezoreria statului. 

Contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional. 
În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului 

de venituri proprii şi subvenţii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului 
de venituri proprii şi subvenţii. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 

Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 
Contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 

56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii 
rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 

56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul 
conturilor: 
56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 
770 "Finanţarea de la buget 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în vederea stabilirii 
rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 
c)Contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii evidenţiază 
excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri proprii din anii precedenţi, aflat în contul 

deschis la trezoreria statului. 
Contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea 
deficitului din anul curent. 
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii şi subvenţii din anii 

precedenţi. 
Contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul 

conturilor: 
468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 
- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi. 



56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 
Contul 56103 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul 
conturilor: 

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 
- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 

cheltuieli. 
56102 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

1.3.Contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 
Contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele 

conturi sintetice de gradul II şi III: 
56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii"; 

5620100 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 
56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"; 
5620200 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent"; 

56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 
5620300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 

a)Contul 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 

Contul 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plăţile 

efectuate din venituri. 
Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont. 
Contul 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se debitează prin creditul 

conturilor: 
411 "Clienţi 

- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor 
executate şi serviciilor prestate. 
413 "Efecte de primit de la clienţi 

- cu sumele încasate de la clienţi. 
419 "Clienţi - creditori 

- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de bunuri, 
executări de lucrări şi prestări de servicii. 
461 "Debitori 

- cu sumele încasate de la debitori. 
462 "Creditori 

- cu sumele încasate în cont, necuvenite. 
472 "Venituri înregistrate în avans 
- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare 
- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare. 

518 "Dobânzi 
- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la trezorerie. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt 

- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 
cheltuieli. 

581 "Viramente interne 
- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii 
- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii. 
Contul 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se creditează prin debitul 

conturilor: 
462 "Creditori 

- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit. 
519 "Împrumuturi pe termen scurt 
- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi. 



56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea 
stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 
b)Contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 

Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa rezultatului execuţiei bugetului 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul deschis la 

trezoreria statului. 
Contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" este un cont bifuncţional. 
În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului 

activităţii finanţată integral din venituri proprii iar în credit, soldul creditor la contului de 
disponibil al bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii. 

Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului activităţii finanţată integral din 
venituri proprii. 

Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului activităţii finanţată integral din venituri 
proprii. 
Contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 

56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii 

rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii. 
56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" se creditează prin debitul 
conturilor: 

56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 
770 "Finanţarea de la buget 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în vederea stabilirii 
rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii. 

c)Contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice evidenţiază excedentul rezultat din execuţia 
bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii din anii precedenţi, aflat în contul 

deschis la trezoreria statului. 
Contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ. În debitul 

contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea 
deficitului din anul curent. 
Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului activităţii finanţată integral din 

venituri proprii din anii precedenţi. 
Contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se debitează prin creditul 

conturilor: 
468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 
- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi. 

56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56203 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" se creditează prin debitul 
conturilor: 
468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 

- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 
cheltuieli. 

56202 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

2.Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice 
 

(la data 01-ian-2014 capitolul XVI completat de alin. (16) din anexa 1 din Ordinul 2021/2013 ) 

Nr. Crt. Descriere operaţiune Simbol cont debitor Simbol cont creditor 

A. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial la instituţiile finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, precum şi activităţi finanţate integral din venituri proprii, la 

sfârşitul trimestrului 

    

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

https://idrept.ro/00160641.htm#do|ax1|al16


B. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului la instituţiile finanţate 
integral din venituri proprii, la sfârşitul exerciţiului financiar 

    

1. În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor bugetului de venituri proprii 5600101 461;411, (7xx) 

2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5600101 

3. Plata cheltuielilor din buget % 

232 (234) 

401 (404) 
6xx, etc. 

770 

4. În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 

cheltuieli 

5600101 5190190 

5. Sume acordate din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli 4680109 56003 

6. Restituirea sumelor primite din excedentul anilor precedenţi 5190190 5600101 

7. Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor precedenţi 56003 4680109 

8. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă 770 56002 

9. Închiderea contului 56001 "Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din 

venituri proprii" cu soldul conturilor de venituri 

56002 5600101 

10. Virarea excedentului bugetului aferent exerciţiului curent în excedentul anului precedent 56003 56002 

C. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului la instituţiile finanţate 

parţial din venituri proprii (venituri proprii şi subvenţii), la sfârşitul exerciţiului financiar 

    

1. În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor bugetului de venituri proprii şi subvenţii 5610100 461;411 (7xx) 

2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5610100 

3. Plata cheltuielilor din buget % 
232 (234) 

401 (404) 

6xx, etc. 

770 

4. Restituirea subvenţiilor neutilizate, bugetelor din care au fost acordate 772 5610100 

5. În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 
cheltuieli 

5610100 5190190 

6. Sume acordate din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli 4680109 56103 

7. Restituirea sumelor primite din excedentul anilor precedenţi 5190190 5610100 

8. Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor precedenţi 56103 4680109 

9. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă 770 56102 

10. Închiderea contului 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii" cu soldul conturilor de venituri 

56102 5610100 

11. Virarea excedentului bugetului aferent exerciţiului curent în excedentul anului precedent 56103 56102 

D. Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii, la sfârşitul exerciţiului financiar 

    

1. În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor bugetului activităţii finanţată integral din venituri 

proprii 

5620100 461;411 (7xx) 

2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5620100 

3. Plata cheltuielilor din buget % 

232 (234) 
401 (404) 

6xx, etc. 

770 

4. În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 
cheltuieli 

5620100 5190190 

5. Sume acordate din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli 4680109 56203 

6. Restituirea sumelor primite din excedentul anilor precedenţi 5190190 5620100 

7. Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor precedenţi 56203 4680109 

8. Închiderea contului 770 "Finanţarea de la buget" cu soldul plăţilor nete de casă 770 56202 

9. Închiderea contului 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" cu soldul 
conturilor de venituri 

56202 5620100 

10. Virarea excedentului bugetului aferent exerciţiului curent în excedentul anului precedent 56203 56202 

Anexa nr. 1: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE 

STAT VENITURI 

TABEL DE TRANSPUNERE 

Simbol 
cont 

Denumire cont 
Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu 

modificările ulterioare 

  Capitol 
Subcapitol 

Paragraf 

Clasificaţia în vigoare 
începând cu anul 2006 

Aparţine buget 

Gr. VENITURI 

FISCALE 

  VENITURI 

I VENITURI 
CURENTE 

VENITURI 

I VENITURI CURENTE 

  

      A VENITURI 
FISCALE 

A VENITURI FISCALE 

01,02 
73       A1 IMPOZIT PE VENIT, 

PROFIT ŞI 



CÂŞTIGURI DIN 

CAPITAL 

730 Impozit pe venit, 

profit şi câştiguri din 

capital de la 
persoane juridice 

    A11 IMPOZIT PE VENIT, 

PROFIT ŞI 

CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL DE LA 

PERSOANE JURIDICE 

7301 impozit pe profit 01.01. IMPOZITUL PE 

PROFIT 

  01.01. Impozit pe profit 01,02 

    01.01.01 Impozit pe profit de la 
agenţii economici *) 

  01.01.01 Impozit pe 
profit de la agenţii 

economici *) 

01,02 

    01.01.02 Impozit pe profit de la 
băncile comerciale *) 

  01.01.02 Impozit pe 
profit de la băncile 

comerciale *) 

01 

7302 Alte impozite pe 
venit, profit şi 

câştiguri din capital 

de la persoane 
juridice 

08.01.01 Impozitul pe 
veniturile realizate de 

persoanele juridice 

nerezidente 

  02.01 Alte impozite pe 
venit, profit şi câştiguri 

din capital de la 

persoane juridice 

01 

    08.01.02 Impozitul pe profit 

obţinut din activităţi 
comerciale ilicite sau 

din nerespectarea 

Legii privind protecţia 
consumatorului 

  02.01.01 Impozit pe 

veniturile realizate de 
persoanele juridice 

nerezidente 

01 

    08.01.03 Impozitul pe 
dividende de la 

societăţile comerciale 

  02.01.02 Impozitul pe 
profit obţinut din 

activităţi comerciale 

ilicite sau din 
nerespectarea Legii 

privind protecţia 

consumatorului 

01 

    08.01.09 Impozitul pe venitul 

reprezentanţelor din 

România ale 
societăţilor comerciale 

şi organizaţiilor 

economice străine 

  02.01.03 Impozit pe 

dividende datorat de 

persoane juridice 

01 

    17.01.28 Impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor 

  02.01.04 Impozitul pe 

venitul reprezentanţelor 

din România ale 
societăţilor comerciale 

şi organizaţiilor 

economice străine 

01 

          02.01.05 Impozit pe 

profitul realizat de 

persoana fizica dintr-o 
asociere cu o persoana 

juridica, care nu 

generează o persoana 
juridica 

01 

          02.01.06 Impozit pe 

venitul 
microîntreprinderilor 

01 

          02.01.07 Impozit pe 

veniturile 
microîntreprinderilor 

realizate de persoana 

fizica dintr-o asociere 
cu o persoana juridica, 

care nu generează o 

persoana juridica 

01 

          02.01.50 Alte impozite 

pe venit, profit şi 

câştiguri din capital de 
la persoane juridice 

01 

731 Impozit pe venit, 

profit şi câştiguri din 
capital de la 

persoane fizice 

    A12 IMPOZIT PE VENIT, 

PROFIT, ŞI 
CÂŞTIGURI DIN 

CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

01,02 

7311 Impozit pe venit 06.01. IMPOZITUL PE 

VENIT 

  03.01 Impozit pe venit 01 

    06.01.01 Impozit pe venituri 
din activităţi 

independente 

  03.01.01 Impozit pe 
venituri din activităţi 

independente 

01 



    06.01.02 Impozit pe venituri 
din salarii 

  03.01.02 Impozit pe 
venituri din salarii 

01 

    06.01.03 Impozit pe venituri 

din cedarea folosinţei 
bunurilor 

  03.01.03 Impozit pe 

venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor 

01 

    06.01.04 Impozit pe venituri 

din dividende 

  03.01.04 Impozit pe 

venituri din dividende 

01 

    06.01.05 Impozit pe venituri 

din dobânzi 

  03.01.05 Impozit pe 

venituri din dobânzi 

01 

    06.01.07 Impozitul pe venit din 
pensii 

  03.0106 Impozit pe 
venituri din pensii 

01 

    06.01.08 Impozitul pe 

veniturile obţinute din 
jocurile de noroc, din 

premii şi din prime în 

bani si/sau natura 

  03.01.07 Impozit pe 

veniturile obţinute din 
jocurile de noroc, din 

premii şi din prime în 

bani si/sau natura 

01 

    06.01.09 Impozitul pe 

veniturile obţinute din 

transferul dreptului de 
proprietate asupra 

valorilor mobiliare şi 

vânzarea pârtilor 

sociale 

  03.01.09 Impozit pe 

venituri din transferul 

titlurilor de valoare 

01 

    06.01.17 Impozitul pe 

veniturile din 
operaţiuni de vânzare-

cumpărare de valută la 
termen, pe bază de 

contract şi orice alte 

operaţiuni similare 

  03.01.10 Impozit pe 

venituri din operaţiuni 
de vânzare-cumpărare 

de valuta la termen, pe 
baza de contract, 

precum şi orice alte 

operaţiuni similare 

01 

    06.01.11 Impozitul pe 

veniturile din 

valorificarea sub orice 
forma a drepturilor de 

proprietate 

intelectuala 

  03.01.11 Impozit pe 

venituri din 

valorificarea drepturilor 
de proprietate 

intelectuala 

01 

    06.01.12 Impozitul pe 

veniturile realizate de 

persoanele fizice 

nerezidente 

  03.01.12 Impozit pe 

venituri realizate de 

persoanele fizice 

nerezidente 

01 

    06.01.13 Impozit pe venituri 

din activităţi agricole 

  03.01.13 Impozit pe 

venituri din activităţi 
agricole 

01 

    06.01.14 Impozitul pe 

veniturile obţinute din 
valorificarea de bunuri 

în regim de 

consignaţie şi din 
activităţi desfăşurate 

pe baza unui contract 

de agent, comision sau 
mandat comercial 

  03.01.14 Impozit pe 

venituri obţinute din 
valorificarea de bunuri 

în regim de consignaţie 

şi din activităţi 
desfăşurate pe baza unui 

contract de agent, 

comision sau mandat 
comercial 

01 

    06.01.15 Impozitul pe 

veniturile încasate din 
activităţile de 

expertiză contabilă, 

tehnică judiciară şi 
extrajudiciară 

  03.01.15 Impozit pe 

veniturile din activităţile 
de expertiză contabilă, 

tehnică judiciară şi 

extrajudiciară 

01 

    06.01.16 Impozit pe veniturile 

realizate în baza unor 
convenţii/contracte 

civile de prestări 

servicii, încheiate în 
condiţiile codului civil 

  03.01.16 Impozit pe 

venituri din activităţi 
desfăşurate în baza 

contractelor/convenţiilor 

civile încheiate potrivit 
Codului civil 

01 

    08.01.04 Impozit pe onorariul 

avocaţilor şi notarilor 
publici - Restante ani 

anteriori - 

  03.01.17 Impozit pe 

onorariul avocaţilor şi 
notarilor publici - 

Restante anii anteriori - 

01 

    06.01.18 Impozitul pe 
veniturile din 

transferul 

proprietăţilor 
imobiliare din 

patrimoniul personal 

  03.01.18 Impozitul pe 
veniturile din transferul 

proprietăţilor imobiliare 

din patrimoniul personal 

01 

    06.01.19 Sume virate pentru 
sponsorizarea 

entităţilor nonprofit 
(se scad) 

  03.01.19 Sume virate 
pentru sponsorizarea 

entităţilor nonprofit (se 
scad) 

  



    06.01.06 Impozit pe alte 
venituri 

  03.01.50 Impozit pe 
venituri din alte surse 

01 

    06.01.10 Regularizări   03.01.60 Regularizări 01 

7312 Cote şi sume 
defalcate din 

impozitul pe venit 

07.01 Cote şi sume defalcate 
din impozitul pe 

venit(se scad) 

  04.01 Cote şi sume 
defalcate din impozitul 

pe venit (se scad) 

01,02 

    07.01.01 Cote defalcate din 
impozitul pe venit se 

scad) 

  04.01.01 Cote defalcate 
din impozitul pe venit se 

scad) 

01,02 

732 Alte impozite pe 
venit, profit şi 

câştiguri din capital 

      ALTE IMPOZITE PE 
VENIT, PROFIT ŞI 

CÂŞTIGURI DIN 

CAPITAL 

01,02 

7321 Alte impozite pe 

venit, profit şi 

câştiguri din capital 

08.01.30 Alte încasări din 

impozite directe 

  05.01 Alte impozite pe 

venit, profit şi câştiguri 

din capital de la 
persoane fizice 

05.01.50 Alte impozite 

pe venit, profit şi 
câştiguri din capital 

01,02,03,04 

733 Impozit pe salarii 02.01 Impozitul pe salarii - 

total - Restante anii 

anteriori - 

A2 06.01 IMPOZIT PE 

SALARII -TOTAL - 

Restante anii anteriori - 

01,02 

          06.01.01 Impozit pe 

salarii - Restante ani 
anteriori - 

01 

734 Impozite şi taxe pe 
proprietate 

08.01.06 Impozitul pe terenul 
din extravilan 

A3 07.01 IMPOZITE ŞI 
TAXE PE 

PROPRIETATE 

02 

    17.01.10 Taxe judiciare de 
timbru - La bugetul de 

stat = Restante anii 

anteriori - 

  07.01.02 impozit pe 
terenuri 

01,02 

    17.01.12 Taxe de timbru pentru 

activitatea notariala 

(taxe pe vânzări 
imobiliare, moştenire 

... ) - La bugetul de 

stat = Restante anii 

anteriori - 

  07.01.02.03 Impozit pe 

terenul din extravilan 

01 

          07.01.03 Taxe judiciare 

de timbru, taxe de 
timbru pentru activitatea 

notariala şi alte taxe de 

timbru 
- la B.S. restante din 

anii - 

02,01 

          07.01.50 Alte impozite 
şi taxe pe proprietate 

02 

735 Impozite şi taxe pe 

bunuri şi servicii 

    A4 IMPOZITE ŞI TAXE 

PE BUNURI ŞI 
SERVICII 

01,02 

7351 Taxa pe valoarea 

adăugata 

13.01. TAXA PE 

VALOAREA 
ADĂUGATA 

  10.01 Taxa pe valoarea 

adăugata 

02 

    13.01.01 TVA încasată *)   10.01.01 Taxa pe 

valoarea adăugată 
încasată *) 

  

    13.01.06 TVA încasată pentru 

operaţiuni interne **) 

  10.01.01.01 TVA 

încasată pentru 
operaţiuni interne*) 

01 

    13.01.07 TVA încasată pentru 

importurile de bunuri 
**) 

  10.01.01.02 TVA 

încasată pentru 
importurile de bunuri *) 

  

    13.01.02 TVA restituita **)   10.01.02 T VA restituita 

(se scade) *) 

  

          10.01.02.01 Restituiri 

pentru societăţi cu 

sediul în U.E.*) 

01 

          10.01.02.02 Restituiri 

pentru tari terţe care au 

tranzacţii cu România *) 

  

          10.01.02.03 Alte 

restituiri *) 

  

          10.01.03 Dobânzi şi 
penalităţi de întârziere 

aferente TVA *) 

  



7352 Sume defalcate din 
TVA 

13.01.04 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea 

adăugată pentru 

instituţiile de 
învăţământ 

preuniversitar de stat, 

creşe, centrele 
judeţene şi locale de 

consultanţă agricolă 

precum şi pentru 
susţinerea sistemului 

de protecţie a 

copilului (se scad) 

  11.01 Sume defalcate 
din TVA (se scad) 

01,02 

    13.01.12 Sume defalcate din 

taxa pe valoarea 

adăugată pentru 
finanţarea serviciilor 

comunitare de 

evidenţă a 
persoanelor-se scad) 

**) 

  11.01.01 Sume defalcate 

din taxa pe valoarea 

adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la 

nivelul judeţelor şi 
Municipiului Bucureşti 

(se scad) 

01,02 

    13.01.11 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea 

adăugată pentru ajutor 

social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu 

lemne, cărbuni şi 
combustibili 

petrolieri-se scad) 

  11.01.02 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 

adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la 

nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi 

sectoarelor Municipiului 

Bucureşti (se scad) 

01,02 

    13.01.05 Sume defalcate din 

taxa pe valoarea 

adăugată pentru 
subvenţionarea 

energiei termice 

livrate populaţiei (se 
scad) 

  11.01.03 Sume defalcate 

din taxa pe valoarea 

adăugată pentru 
subvenţionarea energiei 

termice livrate 

populaţiei (se scad) 

01,02 

    13.01.09 Sume defalcate din 

taxa pe valoarea 
adăugată pentru 

retehnologizarea, 

modernizarea, şi 
dezvoltarea sistemelor 

centralizate de 

producere şi 
distribuţie a energiei 

termice (se scad) 

  11.01.04 Sume defalcate 

din taxa pe valoarea 
adăugată pentru 

sistemele centralizate de 

producere şi distribuţie 
a energiei termice (se 

scad) 

01,02 

    13.01.08 Sume defalcate din 
taxa pe valoarea 

adăugată pentru 

drumurile judeţene şi 
comunale (se scad) 

  11.01.05 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri 

(se scad) 

01,02 

    13.01.10 Sume defalcate din 

taxa pe valoarea 
adăugată pentru 

susţinerea sistemului 

de protecţie a 
persoanelor cu 

handicap, cultura, 

culte şi echilibrarea 
bugetelor locale(se 

scad) ???? 

  11.01.06 Sume defalcate 

din taxa pe valoarea 
adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor 

locale (se scad) 

01.02 

7353 Alte impozite şi taxe 
generale pe bunuri şi 

servicii 

      12.01 Alte impozite şi 
taxe generale pe bunuri 

şi servicii 

01 

    17.01.24 Impozitul pe ţiţeiul 
din producţia interna 

şi gaze naturale 

Venituri cu destinaţie 
specială din taxa de 

dezvoltare cuprinsă în 

tariful energiei 
electrice şi termice 

  12.01.01 Impozit pe 
ţiţeiul din producţia 

interna şi gazele 

naturale 

01 

    17.01.19 Venituri cu destinaţie 

specială din cotele 
aplicate asupra 

veniturilor realizate în 
domeniul aviaţiei 

civile 

  12.01.02 Taxa de 

dezvoltare cuprinsă în 
tariful energiei electrice 

şi termice - Restante 
anii anteriori - 

01 

    17.01.27     12.01.03 Cote aplicate 
asupra veniturilor 

01 



realizate în domeniul 
aviaţiei civile 

    17.01.22 Taxa de timbru social 

asupra valorii 
automobilelor noi din 

import 

  12.01.04 Taxa de timbru 

social asupra valorii 
automobilelor noi din 

import 

01 

    17.01.25 Taxe de autorizare 
pentru 

comercializarea 

alcoolului, băuturilor 
alcoolice, produselor 

din tutun şi a cafelei. 

  12.01.05 Taxe de 
autorizare pentru 

comercializarea 

alcoolului, băuturilor 
alcoolice, produselor 

din tutun şi a cafelei 

01 

    08.01.08 Cote din taxe de 
şcolarizare 

  12.01.06 Cote din taxe 
de şcolarizare 

01 

          12.01.50 Alte impozite 

şi taxe generale pe cifra 
de afaceri, vânzări şi 

valoare adăugata 

10 

    17.01.23 Contribuţia agenţilor 
economici din turism 

(Restante anii 

anteriori) 

    01 

    14.01. Accize *)   14.01 ACCIZE *) 01 

    14.01.01 Accize încasate din 

vânzarea uleiurilor 
minerale 

  14.01.01 Accize 

încasate din vânzarea 
uleiurilor minerale *) 

01 

    14.01.02 Accize încasate din 
vânzarea de alcool, 

distilate şi băuturi 

alcoolice 

  14.01.02 Accize 
încasate din vânzarea de 

alcool, distilate şi 

băuturi alcoolice *) 

01,10 

    14.01.03 Accize încasate din 

vânzarea produselor 

din tutun 

  14.01.03 Accize 

încasate din vânzarea 

produselor din tutun *) 

01,10 

    14.01.04 Accize încasate din 

vânzarea de cafea 

  14.01.04 Accize 

încasate din vânzarea de 

cafea *) 

01 

    14.01.05 Accize încasate din 

vânzarea altor produse 

  14.01.05 Accize 

încasate din vânzarea 

altor produse *) 

01 

    14.01.07 Accize încasate din 

vânzarea energiei 

electrice 

  14.01.06 Accize 

încasate din vânzarea 

energiei electrice din 
producţia interna *) 

01 

          14.01.07 Accize 

încasate din vânzarea 
autoturismelor din 

producţia interna *) 

01 

          14.01.08 Accize 
încasate din vânzarea 

aparatelor de aer 

condiţionat *) 

01 

    14.01.08 Accize încasate în 

vamă din importul 

uleiurilor minerale 

  14.01.11 Accize 

încasate în vamă din 

importul uleiurilor 
minerale *) 

01 

    14.01.09 Accize încasate în 

vamă din importul de 
alcool, distilate şi 

băuturi alcoolice 

  14.01.12 Accize 

încasate în vamă din 
importul de alcool, 

distilate şi băuturi 

alcoolice *) 

01,10 

    1401.10 Accize încasate în 

vamă din importul de 

produse din tutun 

  14.01.13 Accize 

încasate în vamă din 

importul de produse din 
tutun") 

01,10 

    14.01.11 Accize încasate în 

vamă din importul de 
cafea 

  14.01.14 Accize 

încasate în vamă din 
importul de cafea *) 

01 

    14.01.13 Accize încasate în 

vamă din importul 
energiei electrice 

  14.01.15 Accize 

încasate în vamă din 
importul energiei 

electrice 

01 

    14.01.12 Accize încasate în 

vamă din importul 

altor produse 

  14.01.16 Accize 

încasate în vamă din 

importul altor produse 

*) 

01 

          14.01.17 Accize 

încasate în vamă din 

01 



importul autoturismelor 
*) 

          14.01.18 Accize 

încasate în vamă din 
importul aparatelor de 

aer condiţionat *) 

01 

    14.01.06 Accize rambursate   14.01.50 Accize de 
restituit/ de compensat 

*) 

01 

7355 Taxe pe servicii 
specifice 

      15.01 TAXE PE 
SERVICII SPECIFICE 

02,01 

      Venituri cu destinaţie 

specială din cota unică 
asupra carburanţilor 

auto livraţi la intern de 

producători precum şi 
pentru carburanţii auto 

consumaţi de aceştia 

şi asupra carburanţilor 
auto importaţi 

  15.01.02 Venituri cu 

destinaţie specială din 
cota unică asupra 

carburanţilor auto livraţi 

la intern de producători 
precum şi pentru 

carburanţii auto 

consumaţi de aceştia şi 
asupra carburanţilor 

auto importaţi (Restante 

anii anteriori) 

  

    1701.07 (Restante anii 

anteriori) 

    01 

          15.01.50 Alte taxe pe 
servicii specifice 

02,01 

7356 Taxe pe utilizarea 
bunurilor, 

autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe 
desfăşurarea de 

activităţi 

      16.01 TAXE PE 
UTILIZAREA 

BUNURILOR, 

AUTORIZAREA 
UTILIZĂRII 

BUNURILOR SAU PE 

DESFĂŞURAREA DE 
ACTIVITĂŢI 

01,02,10 

    17.01.01 Taxe pentru jocurile 

de noroc 

  16.01.01 Taxe pentru 

jocurile de noroc 

01,10 

    17.01.03 Taxe şi tarife pentru 

eliberarea de licenţe şi 

autorizaţii de 

funcţionare 

  16.01.03 Taxe şi tarife 

pentru eliberarea de 

licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare 

01,02,10 

    17.01.04 Taxa pe activitatea de 

prospecţiune, 
explorare şi exploatare 

a resurselor minerale 

  16.01.04 Taxe pe 

activitatea de 
prospecţiune, explorare 

şi exploatare a 

resurselor minerale 

01 

    17.01.18 Taxa asupra unor 

activităţi dăunătoare 

sănătăţii şi din 
publicitatea lor 

  16.01.05 Taxa asupra 

unor activităţi 

dăunătoare sănătăţii şi 
din publicitatea lor 

01 

    17.01.21 Taxa de timbru social 

asupra jocurilor de 
noroc 

  16,01.06 Taxa de timbru 

social asupra jocurilor 
de noroc 

01 

    21.01.03 Taxe pentru prestaţiile 

efectuate şi pentru 
eliberarea 

autorizaţiilor de 

transport în trafic 
internaţional 

  16.01.07 Taxe pentru 

prestaţiile efectuate şi 
pentru eliberarea 

autorizaţiilor de 

transport în trafic 
internaţional 

01 

    17.01.30 Alte încasări din 

impozite indirecte 

  16.01.50 Alte taxe pe 

utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe 

desfăşurare de activităţi 

01,02,03,04,1 

0 

  Taxa vamale şi alte 

laxe pe 

    A5 IMPOZIT PE 

COMERŢUL 

EXTERIOR ŞI 
TRANZACŢIILE 

INTERNATIONALE 

01,09 

7361 tranzacţiile 
internaţionale 

16.01. TAXE VAMALE   17.01 Taxe vamale şi 
alte taxe pe tranzacţiile 

internaţionale 

  

          17.01.01 Taxe vamale 
de la persoane juridice 

  

    16.01.01 Taxe vamale de la 

persoane juridice 

  17.01.01.01 Taxe 

vamale de la persoane 
juridice pentru 

importurile din Uniunea 
Europeana *) 

01 



          17.01.01.02 Taxe 
vamale de la persoane 

juridice pentru restul 

importurilor*) 

01 

          17.01.01.03 Dobânzi şi 

penalităţi de întârziere 

aferente taxelor vamale 
de la persoane juridice 

*) 

01 

    16.01.02 Taxe vamale şi alte 
venituri încasate de la 

persoane fizice prin 

unităţile vamale 

  17.01.02 Taxe vamale şi 
alte venituri de la 

persoane fizice 

01 

    17.01.26 Venituri cu destinaţie 

specială din 

comisionul pentru 
servicii vamale 

  17.01.03 Venituri cu 

destinaţie specială din 

comisionul pentru 
servicii vamale 

01 

          17.01.50 Alte taxe pe 

tranzacţii şi comerţ 
internaţional 

01,09 

739 Alte impozite şi taxe 

fiscale 

    A6 18.01 ALTE 

IMPOZITE ŞI TAXE 

FISCALE 

01,02,10 

    08.01.07 Contribuţia agenţilor 

economici pentru 
învăţământul de stat 

(Restante anii 
anteriori) 

  18.01.50 Alte impozite 

şi taxe 

01,02,10 

    17.01.30 Alte încasări din 

impozite indirecte 

    01,02,10 

Gr. 74 CONTRIBUŢII DE 

ASIGURĂRI 

    B CONTRIBUŢII DE 

ASIGURĂRI 

03,04,05 

745 Contribuţiile 
angajatorilor 

      20.01 
CONTRIBUŢIILE 

ANGAJATORILOR 

03,04,05,6 

7455 Vărsăminte de la 
persoane juridice, 

pentru persoanele cu 

handicap neîncadrate 

22.01.11 Vărsăminte de la 
persoane juridice, 

pentru persoane cu 

handicap neîncadrate 

  20.01.05 Vărsăminte de 
la persoane juridice, 

pentru persoane cu 

handicap neîncadrate 

01 

7459 Alte contribuţii 

pentru asigurări 

sociale datorate de 
angajatori 

09.01.09 Contribuţia agenţilor 

economici pentru 

persoanele cu 
handicap (Restante 

anii anteriori) 

  20.01.50 Alte 

contribuţii pentru 

asigurări sociale 
datorate de angajatori (+ 

restante anii anteriori 

din contrib. agenţilor 
con. pentru pers. cu 

handicap) 

01,03,04, 

05,06 

746 Contribuţiile 
asiguraţilor 

      21.01 
CONTRIBUŢIILE 

ASIGURAŢILOR 

01,03,04,05,06 

7461 Contribuţiile 
asiguraţilor pentru 

asigurări sociale 

09.01.04 Contribuţia 
individuala de 

asigurări sociale 

  21.01 01 Contribuţii de 
asigurări sociale de stat 

datorate de asiguraţi 

  

7469 Alte contribuţii ale 
altor persoane pentru 

asigurări sociale 

      21.01.50 Alte 
contribuţii pentru 

asigurări sociale 

datorate de asiguraţi 

01,03,04, 
05,06 

Gr. 75 VENITURI 

NEFISCALE 

    C VENITURI 

NEFISCALE 

  

750 Venituri din 
proprietate 

    C1 VENITURI DIN 
PROPRIETATE 

  

          30.01 Venituri din 

proprietate 

01,02,03,04, 

05,06,10 

    20.01. VĂRSĂMINTE DIN 

PROFITUL NET AL 

REGIILOR 
AUTONOME 

  30.01.01 Vărsăminte din 

profitul net al regiilor 

autonome, societăţilor şi 
companiilor naţionale 

01,02,10 

    22.01.04 Încasări din cota 

reţinuta, conform 
Codului Penal 

  30.01.02 Încasări din 

cota reţinuta, conform 
codului penal 

01 

01,02,03,04,0 

    22.01.05 Restituiri de fonduri 

din finanţarea 

bugetara a anilor 

precedenţi 

  30.01.03 Restituiri de 

fonduri din finanţarea 

bugetara a anilor 

precedenţi 

5,06,10,10 

    22.01.07 Venituri din 
concesiuni şi închirieri 

  30.01.05 Venituri din 
concesiuni şi închirieri 

01,02,05,10 



    22.01.19 Venituri din dividende   30.01.08 Venituri din 
dividende 

01,02,10 
01,02,03,04,0 

          30.01.50 Alte venituri 

din proprietate 

5,06,10,10 

766 Venituri din dobânzi       31.01 Venituri din 

dobânzi 

01,02,04,05, 

06,09,10 

    22.01.09 Venituri din dobânzi   31.01.03 Alte venituri 
din dobânzi 

01,02,04,05, 
08,09,10 

    22.01.30 Încasări din alte surse 

(partea de venituri din 
dobânzi) 

      

751 Venituri din vânzări 

de bunuri şi servicii 

    C2 VÂNZĂRI DE 

BUNURI ŞI SERVICII 

  

7511         33.01 VENITURI DIN 

PRESTĂRI DE 

SERVICII ŞI ALTE 
ACTIVITĂŢI 

01,02,03.05, 

06,10 

    21.01.01 Taxe de metrologie   33.01.01 Taxe de 

metrologie 

01,10 

    21.01.04 Taxe consulare   33.01.02 Taxe consulare 01,10 

    21.01.02 Venituri din taxe 

pentru prestaţii 
vamale 

  33.01.03 Venituri din 

taxe pentru prestaţii 
vamale 

01 

    21.01.05 Taxe şi tarife pentru 

analize şi servicii 
efectuate de 

laboratoare 

  33.01 04 Taxe şi tarife 

pentru analize şi servicii 
efectuate de laboratoare 

01,02,10 

    21.01.17 Taxe şi alte venituri în 

învăţământ 

  33.01 05 Taxe şi alte 

venituri în învăţământ 

01,02,10 

    21.01.18 Venituri din expertiza 
tehnica judiciara şi 

extrajudiciara 

  33.01,06 Venituri din 
expertiza tehnica 

judiciara şi 

extrajudiciara 

01 

    21.01.19 Venituri realizate din 

acţiuni sub egida 

organizaţiilor 
internaţionale 

  33.01.07 Venituri 

realizate cu ocazia 

participării la acţiuni 
sub egida organizaţiilor 

internaţionale 

01,10 

    21.01.20 21.01.21 
21.01.16 

Venituri din prestări 
de servicii Taxa 

pentru eliberarea 

certificatului de cazier 
fiscal Încasări din 

prestaţiile efectuate de 

Oficiul Naţional 
pentru Recrutare şi 

Plasare a Forţei de 

Muncă în Străinătate 

  33.01.08 Venituri din 
prestări de servicii 

01,02,03,04,0 
5,06,10 

    21.01.10 Taxe şi alte venituri 

din protecţia mediului 

  33.01.09 Taxe şi alte 

venituri din protecţia 

mediului 

01,10 

    17,01.11 Venituri din timbrul 

judiciar 

  33.01.23 Venituri din 

timbrul judiciar 

01 

    17.01.16 Venituri din 
recuperarea 

cheltuielilor judiciare 

avansate de stat 

  33 01.25 Venituri din 
recuperarea cheltuielilor 

judiciare avansate de 

stat 

01 

    22.01.21 Venituri din 

despăgubiri 

  33.01.26 Venituri din 

despăgubiri 

01 

          33.01.50 Alte venituri 
din prestări de servicii şi 

alte activităţi 

01,02,03,04,0 
5,06,10 

7512 Venituri din taxe 
administrative, 

eliberări permise 

      34.01 VENITURI DIN 
TAXE 

ADMINISTRATIVE, 

ELIBERĂRI PERMISE 

  

    21.01.34 Venituri din taxe 

pentru eliberări de 

permise şi certificate 

  34.01.01 Venituri din 

taxe pentru eliberări de 

permise şi certificate 

01 

    17.01.13 Taxe extrajudiciare de 

timbru - la bugetul de 

stat restanţe anii 

anterior 

  34.01.02 Taxe 

extrajudiciare de timbru 

- la bugetul de stat 

restante anii anteriori - 

10 

          34.01.50 Alte venituri 

din taxe administrative, 
eliberări permise 

01,02,10 



          35.01 AMENZI, 
PENALITĂŢI ŞI 

CONFISCĂRI 

  

    22.01.03 Venituri din amenzi şi 
alte sancţiuni aplicate 

potrivit dispoziţiilor 

legale 

  35.01.01 Venituri din 
amenzi şi alte sancţiuni 

aplicate potrivit 

dispoziţiilor legale 

01,02,03,04,0 
5,06,10 

    17.01.15 Amenzi judiciare     01 

    22.01.08 Penalităţi pentru 

nedepunerea sau 
depunerea cu 

întârziere declaraţiei 

de impozite şi taxe 

  35.01.02 Penalităţi 

pentru nedepunerea sau 
depunerea cu întârziere 

declaraţiei de impozite 

şi taxe 

01,02 

    22.01.12 Încasări din 

valorificarea bunurilor 

confiscate, abandonate 
şi alte sume constatate 

odată cu confiscarea 

potrivit legii 

  35.01.03 Încasări din 

valorificarea bunurilor 

confiscate, abandonate 
şi alte sume constatate 

odată cu confiscarea 

potrivit legii 

01,02 

    17.01.02 Majorări şi penalităţi 

de întârziere pentru 

venituri nevărsate la 

termen 

  35.01.04 Dobânzi şi 

penalităţi de întârziere 

pentru venituri 

nevărsate la termen 

01 

          35.01.50 Alte amenzi, 

penalităţi şi confiscări 

01,02,03,04,0 

5,06,10 

7514 Diverse venituri       36.01 DIVERSE 

VENITURI 

  

    22.01.01 Venituri din aplicarea 

prescripţiei extinctive 

  36.01.01 Venituri din 

aplicarea prescripţiei 

extinctive 

  

    22.01.20 Sume provenite din 

recuperarea debitelor 

provenite din 
drepturile de pensii şi 

asigurări sociale 

militare 

  36.01.03 Sume din 

recuperarea debitelor 

provenite din drepturile 
necuvenite 

  

    21.01.22 Venituri din 

producerea riscurilor 

asigurate 

  36.01.04 Venituri din 

producerea riscurilor 

asigurate 

01,10 

    21.01.12 Vărsăminte din 

disponibilităţile 

instituţiilor publice şi 
activităţilor 

autofinanţate 

  36.01.05 Vărsăminte din 

veniturile si/sau 

disponibilităţile 
instituţiilor publice 

  

    21.01.13 Vărsăminte din 
veniturile instituţiilor 

publice şi activităţilor 

autofinanţate 

      

          36.01.09 Fondul de risc 11 

    22.01 24 Venituri din ajutoare 

de stat recuperate 

  36.01.11 Venituri din 

ajutoare de stat 
recuperate 

01,02 

    22.01.30 Încasări din alte surse   36.01.50 Alte venituri   

    22.01.16 Venituri realizate din 
încasarea debitelor 

evidenţiate în 

bilanţurile de lichidare 
a patrimoniului 

fostelor cooperative 

agricole de producţie 

      

    21.01.30 Alte venituri de la 

instituţiile publice 

      

7515 Transferuri 
voluntare, altele 

decât subvenţiile 

(donaţii, 
sponsorizări) 

      37.01 TRANSFERURI 
VOLUNTARE, 

ALTELE DECÂT 

SUBVENŢIILE 

01,02,03,04,0 

    40.01.01 Donaţii şi sponsorizări   37.01.01 Donaţii şi 

sponsorizări 

5,10 

          37.01.50 Alte transferuri 

voluntare 

  

Gr. 79 VENITURI 

EXTRAORDINARE 

(DIN CAPITAL ŞI 

ALTELE) 

    II VENITURI DIN 

CAPITAL 

  



791 Venituri din 
valorificarea unor 

bunuri ale statului 

30,01 VENITURI DIN 
VALORIFICAREA 

UNOR BUNURI ALE 

STATULUI 

  39.01 VENITURI DIN 
VALORIFICAREA 

UNOR BUNURI 

01,02,10 

    30.01.01 Venituri din 

valorificarea unor 

bunuri ale instituţiilor 
publice 

  39.01.01 Venituri din 

valorificarea unor 

bunuri ale instituţiilor 
publice 

01,02,10 

    30.01.02 Venituri din 

valorificarea 
stocurilor de la 

rezervele de stal şi de 

mobilizare 

  39.01.02 Venituri din 

valorificarea stocurilor 
de rezerve de stat şi de 

mobilizare 

01,10 

    30.01.03 Venituri din vânzarea 

locuinţelor construite 

din fondurile statului 

  39.01.03 Venituri din 

vânzarea locuinţelor 

construite din fondurile 
statului 

01,02 

    30.01.08 Venituri obţinute în 

procesul de stingere a 
creanţelor bugetare 

  39.01.06 Venituri 

obţinute în procesul de 
stingere a creanţelor 

bugetare 

01,10 

          39.01.50 Alte venituri 

din valorificarea unor 

bunuri 

  

      ÎMPRUMUTURI   III OPERAŢIUNI 
FINANCIARE 

  

    42,01 ÎNCASĂRI DIN 
RAMBURSAREA 

ÎMPRUMUTURILOR 

ACORDATE 

  40.01 ÎNCASĂRI DIN 
RAMBURSAREA 

ÎMPRUMUTURILOR 

ACORDATE 

01,01,04,10 

    42.01.01 Încasări din 

rambursarea 

împrumuturilor 
acordate pentru 

finalizarea unor 

obiective aprobate 
prin convenţii 

bilaterale şi acorduri 

interguvernamentale 

  40.01.01 Încasări din 

rambursarea 

împrumuturilor acordate 
pentru finalizarea unor 

obiective aprobate prin 

convenţii bilaterale şi 
acorduri 

interguvernamentale 

01 

01 

    42.01.05 Încasări din 

rambursarea 

împrumuturilor 
acordate persoanelor 

care beneficiază de 

statutul de refugiat 

  40.01.02 Încasări din 

rambursarea 

împrumuturilor acordate 
persoanelor care 

beneficiază de statutul 

de refugiat 

01 

    42.01.10 Încasări din 

rambursarea 

împrumuturilor din 
fondul de redresare 

financiara 

  40.01 04 Încasări din 

rambursarea 

împrumuturilor din 
fondul de redresare 

financiara 

01 

    42.01.11 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor 

acordate pentru 
proiecte de investiţii 

în turism 

  40.01.05 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor acordate 

pentru proiecte de 
investiţii în turism sau a 

unor activităţi finanţate 

integral din venituri 

proprii 

01 

    42.01.15 Încasări din 

rambursarea 
microcreditelor 

acordate persoanelor 

fizice care desfăşoară 
activităţi pe cont 

propriu, aducătoare de 

venituri, în vederea 
întreţinerii materiale 

  40.01.07 Încasări din 

rambursarea 
microcreditelor de la 

persoane fizice şi 

juridice 

01 

    42.01.17 Încasări din 

rambursarea 
microcreditelor, 

acordate de agenţiile 

guvernamentale şi 
administrate prin 

agenţii de credit 

      

    42.01.09 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor 
acordate pentru 

acoperirea arieratelor 

  40.01.08 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor acordate 
pentru acoperirea 

arieratelor către CONEL 

şi ROMGAZ 

01 



către CONEL şi 
ROMGAZ 

    42.01.18 Încasări de la 

beneficiarii creditului 
extern pentru importul 

de combustibil 

  40.01.09 Încasări de la 

beneficiarii creditului 
extern pentru importul 

de combustibil 

01 

    42.01.07 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor 

acordate pentru 
finanţarea lucrărilor 

agricole 

  40.01.12 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor acordate 

pentru finanţarea 
lucrărilor agricole 

01 

    42.01.30 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor 

acordate 

  40.01.50 Încasări din 
rambursarea altor 

împrumuturi acordate 

01,02,04,10 

*) La Anexa nr. 1: TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL 

DE STAT - VENITURI se modifică astfel: 
- Contul 7361 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale" corespunzător codului de 

clasificaţie bugetară 17.01 "Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale" îşi modifică 
denumirea în "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene" 
corespunzător codului de clasificaţie bugetară 17.01 "Venituri încadrate în resursele proprii ale 

bugetului Uniunii Europene". 
La Anexa nr. 11: TABEL DE CONCORDANŢA INTRE CONTURILE DE VENITURI ŞI CLASIFICAŢIA 

BUGETARA se modifică şi se completează astfel: 
Din coloana Cont contabil se elimina grupa 75 şi contul 7514 cu denumirea "Diverse venituri" 
corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11 "Diverse venituri" şi se introduc 

următoarele conturi contabile: 
- în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 137 cu denumirea "Taxe speciale" 

corespunzător codului de clasificaţie bugetara 36.11.06 "Taxe speciale"; 
- în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 134 cu denumirea "Fondul de amortizare 
aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" corespunzător codului de 

clasificaţie bugetară 36.11.07 "Amortizare mijloace fixe"; 
- în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 136 cu denumirea "Fondul depozitelor 

speciale pentru construcţii de locuinţe" corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.08 
"Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe"; 
- în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 135 cu denumirea "Fondul de risc" 

corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.09 "Fondul de risc"; 
- în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 131 cu denumirea "Fondul de rulment" 

corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.10 "Fond de rulment"; 
- în coloana cont contabil se înscrie contul cu simbolul 1399 cu denumirea "Alte fonduri" 
corespunzător codului de clasificaţie bugetară 36.11.50 "Alte venituri". 

(la data 01-ian-2007 anexa 1 modificat de subpunctul VIII.. din anexa 1 din Ordinul 1649/2006 ) 

Anexa nr. 2: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE 
LOCALE 

TABEL DE TRANSPUNERE 

VENITURI 

Simbol 

cont 
Denumire cont 

Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu modificările 

ulterioare 

  Capitol 

Subcapitol 

Paragraf 
Clasificaţia în vigoare 

începând cu anul 2006. Aparţine buget 

Gr. 73 VENITURI 

FISCALE 

  VENITURI 

I VENITURI CURENTE 

A VENITURI FISCALE 

  VENITURI 

I VENITURI CURENTE 

A VENITURI FISCALE 

        A1 IMPOZIT PE VENIT, 

PROFIT ŞI CÂŞTIGURI 
DIN CAPITAL 

  

730 Impozit pe venit, 

profit şi câştiguri din 

capital de la 

persoane juridice 

    A11 IMPOZIT PE VENIT, 

PROFIT ŞI CÂŞTIGURI 

DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE JURIDICE 

01,02 

7301 Impozit pe profit 01.02. IMPOZITUL PE PROFIT   01.02 Impozit pe profit 01,02 

    01.02.01 Impozit pe profit de la 

agenţii economici *) 

  01.02.01 Impozit pe profit 

de la agenţii economici *) 

01,02 

https://idrept.ro/00097510.htm#do|ax1|spviii.|pa1


731 Impozit pe venit, 
profit şi câştiguri din 

capital de la 

persoane fizice 

    A12 IMPOZIT PE VENIT, 
PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI 

DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

01,02 

7312 Cote şi sume 

defalcate din 

impozitul pe venit 

31.02 Cote şi sume defalcate din 

impozitul pe venit 

  04.02 Cote şi sume 

defalcate din impozitul pe 

venit 

01,02 

    31.02.01 Cote defalcate din 

impozitul pe venit 

  04.02.01 Cote defalcate 

din impozitul pe venit 

01,02 

    31.02.03 Sume alocate de consiliul 
judeţean pentru 

echilibrarea bugetelor 

locale 

  04.02.04 Sume alocate de 
consiliul judeţean pentru 

echilibrarea bugetelor 

locale 

02 

732 Alte impozite pe 

venit, profit şi 

câştiguri din capital 

      ALTE IMPOZITE PE 

VENIT, PROFIT ŞI 

CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL 

01,02 

7321 Alte impozite pe 

venit, profit şi 
câştiguri din capital 

08.02.30 Alte încasări din impozite 

directe 

  05.02 Alte impozite pe 

venit, profit şi câştiguri 
din capital de la persoane 

fizice 

  

          05.02.50 Alte impozite pe 

venit, profit şi câştiguri 

din capital 

01,02,03,04 

    03.02.30 Alte impozite şi taxe de la 
populaţie 

      

733 Impozit pe salarii       06.02 IMPOZIT PE 
SALARII-TOTAL 

- Restante anii anteriori - 

01,02 

    32.02 Cote defalcate din 
impozitul pe salarii - 

Restante anii anteriori - 

  06.02.02 Cote defalcate 
din impozitul pe salarii 

- Restante anii anteriori - 

02 

734 Impozite şi taxe pe 
proprietate 

      07.02 IMPOZITE ŞI 
TAXE PE 

PROPRIETATE 

02 

          07.02.01 Impozit pe 
clădiri 

02 

    05.02.01 Impozitul pe clădiri de la 

persoane juridice 

  07.02.01.01 Impozit pe 

clădiri de la persoane 
fizice 

02 

    03.02.02 Impozitul pe clădiri de la 

persoane fizice 

  07.02.01.02 Impozit pe 

clădiri de la persoane 
juridice 

02 

          07.02.02 Impozit pe 

terenuri 

02 

    05.02.02 Impozitul pe terenuri de la 

persoane juridice 

  07.02.02.01 Impozit pe 

terenuri de la persoane 

fizice 

02 

    03.02.09 Impozitul pe terenuri de la 

persoane fizice 

  07.02.02.02 Impozit pe 

terenuri de la persoane 

juridice 

02 

    08.02.06 Impozitul pe terenul din 

extravilan - Inclusiv 

restante ani anteriori din 
impozitul pe terenul 

agricol - 

  07.02.01.03 Impozitul pe 

terenul din extravilan - 

Restante ani anteriori din 
impozitul pe terenul 

agricol - 

02 

    17.02.10 Taxe judiciare de timbru   07.02.03 Taxe judiciare de 
timbru, taxe de timbru 

pentru activitatea notariala 

şi alte taxe de timbru 

02,01 

    17.02.12 Taxe de timbru pentru 

activitatea notariala (taxe 

pe vânzări imobiliare, 
moştenire ... ) 

      

    04.02 Taxa pe teren - La, 

bugetele locale restante 
din anii anteriori 

  07.02.50 Alte impozite şi 

taxe pe proprietate 

02 

735 Impozite şi taxe pe 

bunuri şi servicii 

    A4 IMPOZITE ŞI TAXE PE 

BUNURI ŞI SERVICII 

01,02 

7352 Sume defalcate din 

TVA 

      11.02 Sume defalcate din 

TVA 

01,02 

    33.02.01 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

instituţiile de învăţământ 

preuniversitar de stat, 
creşe, centrele judeţene şi 

locale de consultanţă 

  11.02.01 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 

01,02 



agricolă precum şi pentru 
susţinerea sistemului de 

protecţie a copilului ????? 

judeţelor şi Municipiului 
Bucureşti 

    33.02.07 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

finanţarea serviciilor 

comunitare de evidenţă a 
persoanelor 

      

    33.02.06 Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 
ajutor social şi ajutor 

pentru încălzirea locuinţei 

cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri 

(??????) 

  11.02.02 Sume defalcate 

din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor 

descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi sectoarelor 

Municipiului Bucureşti 

01,02 

    33.02.02 Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei 

  11.02.03 Sume defalcate 

din taxa pe valoarea 

adăugată pentru 
subvenţionarea energiei 

termice livrate populaţiei 

01,02 

    33.02.03 Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

retehnologizarea, 

modernizarea, şi 
dezvoltarea sistemelor 

centralizate de producere 
şi distribuţie a energiei 

termice 

  11.02.04 Sume defalcate 

din taxa pe valoarea 

adăugată pentru sistemele 

centralizate de producere 
şi distribuţie a energiei 

termice 

01,02 

    33.02.04 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

drumurile judeţene şi 

comunale 

  11.02.05 Sume defalcate 
din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri 

01,02 

    33.02.05 Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu 

handicap, cultura, culte şi 

echilibrarea bugetelor 
locale 

  11.02.06 Sume defalcate 

din taxa pe valoarea 

adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 

locale 

01,02 

7353 Alte impozite şi taxe 

generale pe bunuri şi 
servicii 

      12.02 Alte impozite şi taxe 

generale pe bunuri şi 
servicii 

01,02,10 

    17.02.30 Alte încasări din impozite 

indirecte (taxa hoteliera) 

  12.02.07 Taxe hoteliere 02 

7355 Taxe pe servicii 

specifice 

      15.02 TAXE PE 

SERVICII SPECIFICE 

02,01 

    15.02. IMPOZITUL PE 
SPECTACOLE 

  15.02.01 Impozit pe 
spectacole 

02 

          15.02.50 Alte taxe pe 

servicii specifice 

02,01 

7356 Taxe pe utilizarea 

bunurilor, 

autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe 

desfăşurarea de 

activităţi 

      16.02 TAXE PE 

UTILIZAREA 

BUNURILOR, 
AUTORIZAREA 

UTILIZĂRII 

BUNURILOR SAU PE 
DESFĂŞURAREA DE 

ACTIVITĂŢI 

01,02,10 

    08.02.05 Taxa asupra mijloacelor 
de transport deţinute de 

persoane juridice 

  16.02.02 Taxa asupra 
mijloacelor de transport 

02 

          16.02.02.01 Taxa asupra 
mijloacelor de transport 

deţinute de persoane fizice 

02 

    03.02.03 Taxe asupra mijloacelor 
de transport deţinute de 

persoane fizice 

  16.02.02.02 Taxa asupra 
mijloacelor de transport 

deţinute de persoane 

juridice 

02 

    17.02.03 Taxe şi tarife pentru 

eliberarea de licenţe şi 

autorizaţii de funcţionare 

  16.02.03 Taxe şi tarife 

pentru eliberarea de 

licenţe şi autorizaţii de 
funcţionare 

01,02,10 

    17.02.30 Alte încasări din impozite 

indirecte 

  16.02.50 Alte taxe pe 

utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe 
desfăşurare de activităţi 

01,02,10 



    21.02.30 Alte venituri de la 
instituţiile publice 

      

    08.02.30 Alte încasări din impozite 

directe 

      

739 Alte impozite şi taxe 

fiscale 

    A6 18.02 ALTE IMPOZITE 

ŞI TAXE FISCALE 

01,02,10 

    17.02.30 Alte încasări din impozite 
indirecte 

  18.02.50 Alte impozite şi 
taxe 

01,02,10 

Gr. 75 VENITURI 

NEFISCALE 

    C MENITURI NEFISCALE 02 

750 Venituri din 

proprietate 

    C1 VENITURI DIN 

PROPRIETATE 

01,02,03,04,0 

5,06,10 

    20.02. VĂRSĂMINTE DIN 
PROFITUL NET AL 

REGIILOR AUTONOME 

  30.02 Venituri din 
proprietate 

  

          30.02.01 Vărsăminte din 
profitul net al regiilor 

autonome, societăţilor şi 

companiilor naţionale 

01,02,10 

    22.02.05 Restituiri de fonduri din 

finanţarea bugetara a 

anilor precedenţi 

  30.02.03 Restituiri de 

fonduri din finanţarea 

bugetara a anilor 
precedenţi 

01,02,03,04,0 

5,06,10,10 

    22.02.07 Venituri din concesiuni şi 

închirieri 

  30.02.05 Venituri din 

concesiuni şi închirieri 

01,02,05,10 

    22.02.19 Venituri din dividende   30.02.08 Venituri din 

dividende 

01,02,10 

          30.02.50 Alte venituri din 

proprietate 

01,02,03,04,0 

5,06,10,10 

766 Venituri din dobânzi       31.02 Venituri din dobânzi 01,02,04,05,08,09,10 

    22.02.09 Venituri din dobânzi   31.02.03 Alte venituri din 

dobânzi 

01,02,04,05,08,09,10 

    22.02.30 Încasări din alte surse 
(partea de venituri din 

dobânzi) 

      

751 Venituri din vânzări 
de bunuri şi servicii 

    C2 VÂNZĂRI DE BUNURI 
ŞI SERVICII 

  

7511 Venituri din prestări 

de servicii şi alte 
activităţi 

      33.02 VENITURI DIN 

PRESTĂRI DE SERVICII 
ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 

01,02,03,05,06,10 

    21.02.20 Venituri din prestări de 

servicii 

  33.02.08 Venituri din 

prestări de servicii 

01,02,03,04,05,06,10 

    21.02.07 Venituri din încasarea 

contravalorii lucrărilor de 

combatere a dăunătorilor 
şi bolilor în sectorul 

vegetal-servicii publice de 

protecţie a plantelor 

    01,02,10 

    21.02.11 Contribuţia lunara a 

părinţilor sau susţinătorilor 

legali pentru întreţinerea 
copiilor în creşe 

  33.02.10 Contribuţia 

părinţilor sau susţinătorilor 

legali pentru întreţinerea 
copiilor în creşe 

02 

    21.02.14 Contribuţii datorate de 

persoanele beneficiare ale 

serviciilor cantinelor de 

ajutor social 

  33.02.12 Contribuţia 

persoanelor beneficiare ale 

cantinelor de ajutor social 

02 

    21.02.15 Taxe din activităţi 
cadastrale şi agricultura 

  33.02.24 Taxe din 
activităţi cadastrale şi 

agricultura 

02 

    21.02.09 Contribuţia lunară a 
părinţilor pentru 

întreţinerea copiilor în 

unităţile de protecţie 
socială 

  33.02.27 Contribuţia 
lunară a părinţilor pentru 

întreţinerea copiilor în 

unităţile de protecţie 
socială 

02 

    22.02.02 Venituri din recuperarea 

cheltuielilor de judecata, 
imputaţii şi despăgubiri 

  33.02.28 Venituri din 

recuperarea cheltuielilor 
de judecata, imputaţii şi 

despăgubiri 

02 

          33.02.50 Alte venituri din 
prestări de servicii şi alte 

activităţi 

01,02,03,04,0 
5,06,10 

7512 Venituri din taxe 
administrative, 

eliberări de permise 

      34.02 VENITURI DIN 
TAXE 

ADMINISTRATIVE, 

ELIBERĂRI PERMISE 

  



    17.02.13 Taxe extrajudiciare de 
timbru 

  34.02.02 Taxe 
extrajudiciare de timbru 

02 

            10 

    17.02.12 Taxe de timbru pentru 
activitatea notariala 

(autentificări, legalizări ... 

) 

  34.02.50 Alte venituri din 
taxe administrative, 

eliberări permise 

01,02,10 

7513 Amenzi, penalităţi şi 

confiscări 

      35.02 AMENZI, 

PENALITĂŢI ŞI 

CONFISCĂRI 

01,02,03,04,05,06,10 

    22.02.03 Venituri din amenzi şi alte 

sancţiuni aplicate potrivit 

dispoziţiilor legale 

  35.02.01 Venituri din 

amenzi şi alte sancţiuni 

aplicate potrivit 
dispoziţiilor legale 

01,02,03,04,05,06,10 

    03.02.30 Alte impozite şi taxe de la 

populaţie 

      

    21.02.06 Alte venituri privind 

circulaţia pe drumurile 

publice 

    02 

    22.02.08 Penalităţi pentru 

nedepunerea sau 

depunerea cu întârziere 

declaraţiei de impozite şi 

taxe 

  35.02.02 Penalităţi pentru 

nedepunerea sau 

depunerea cu întârziere 

declaraţiei de impozite şi 

taxe 

01,02 

    22.02.12 Încasări din valorificarea 
bunurilor confiscate, 

abandonate şi alte sume 
constatate odată cu 

confiscarea potrivit legii 

  35.02.03 Încasări din 
valorificarea bunurilor 

confiscate, abandonate şi 
alte sume constatate odată 

cu confiscarea potrivit 

legii 

01,02 

          35.02.50 Alte amenzi, 

penalităţi şi confiscări 

01,02,03 04,05,06,10 

7514 Diverse venituri       36.02 DIVERSE 
VENITURI 

  

    21.02.12 Vărsăminte din 

disponibilităţile 
instituţiilor publice şi 

activităţilor autofinanţate 

  36.02.05 Vărsăminte din 

veniturile si/sau 
disponibilităţile 

instituţiilor publice 

01,02,03 

    22.02.24 Venituri din ajutoare de 
stat recuperate 

  36.02.11 Venituri din 
ajutoare de stat recuperate 

01,02 

    22.02.30 Încasări din alte surse   36.02.50 Alte venituri   

    21.02.30 Alte venituri de la 
instituţiile publice 

      

    22.02.17 Venituri realizate din 

administrarea sau 
valorificarea bunurilor 

fostelor cooperative 

agricole de producţie 

      

7515 Transferuri 

voluntare, altele 

decât subvenţiile, 
donaţii, sponsorizări) 

      37.02 TRANSFERURI 

VOLUNTARE, ALTELE 

DECÂT SUBVENŢIILE 

  

    40.02.01 Donaţii şi sponsorizări   37.02.01 Donaţii şi 

sponsorizări 

01,02,03,04,05,10 

          37.02.50 Alte transferuri 

voluntare 

  

Gr. 79 VENITURI 
EXTRAORDINARE 

(DIN CAPITAL şi 

ALTELE) 

    II VENITURI DIN 
CAPITAL 

  

791 Venituri din 

valorificarea unor 

bunuri ale statului 

30,02 VENITURI DIN 

VALORIFICAREA 

UNOR BUNURI ALE 
STATULUI 

  39.02 VENITURI DIN 

VALORIFICAREA 

UNOR BUNURI 

01,02,10 

    30.02.01 Venituri din valorificarea 

unor bunuri ale instituţiilor 
publice 

  39.02.01 Venituri din 

valorificarea unor bunuri 
ale instituţiilor publice 

01,02,10 

    30.02.03 Venituri din vânzarea 

locuinţelor construite din 
fondurile statului 

  39.02.03 Venituri din 

vânzarea locuinţelor 
construite din fondurile 

statului 

  

    30.02.04 Venituri din privatizare   39.02.04 Venituri din 
privatizare 

02,10 

    30.02.10 Venituri din vânzarea unor 

bunuri aparţinând 
domeniului privat 

  39.02.07 Venituri din 

vânzarea unor bunuri 
aparţinând domeniului 

privat al statului 

02 



      ÎMPRUMUTURI III OPERAŢIUNI 
FINANCIARE 

  

    42.02 ÎNCASĂRI DIN 

RAMBURSAREA 
ÎMPRUMUTURILOR 

ACORDATE 

  40.02 ÎNCASĂRI DIN 

RAMBURSAREA 
ÎMPRUMUTURILOR 

ACORDATE 

01,01,04,10 

    42.02.13 Încasări din rambursarea 
împrumuturilor temporare 

pentru înfiinţarea unor 

instituţii şi servicii publice 
de interes local sau a unor 

activităţi finanţate integral 

din venituri proprii 

  40.02.06 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor temporare 

pentru înfiinţarea unor 
instituţii şi servicii publice 

de interes local sau a unor 

activităţi finanţate integral 
din venituri proprii 

02 

    42.02.17 Încasări din rambursarea 

microcreditelor, acordate 
de agenţiile 

guvernamentale şi 

administrate prin agenţii 
de credit 

  40.02.07 Încasări din 

rambursarea 
microcreditelor de la 

persoane fizice şi juridice 

01,02,04 

    45.02.02 Împrumuturi temporare 

din trezoreria statului 

  40.02.10 Împrumuturi 

temporare din trezoreria 

statului *) 

02 

    46.02 SUME DIN FONDUL DE 

RULMENT PENTRU 
ACOPERIREA 

GOLURILOR 
TEMPORARE DE CASĂ 

  40.02.11 Sume din fondul 

de rulment pentru 
acoperirea golurilor 

temporare de casa *) 

02 

          40.02.50 Încasări din 

rambursarea altor 
împrumuturi acordate 

01,02,04,10 

772 Venituri din 

subvenţii 

    IV SUBVENŢII   

          SUBVENŢII DE LA 

ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 

02,03,04,05,06 

7721 Subvenţii de la 

bugetul de stat 

      42.02 SUBVENŢII DE 

LA BUGETUL DE STAT 

02,03,04,05,06 

          A. DE CAPITAL   

    37.02.02 Subvenţii primite de 

bugetele locale pentru 
retehnologizarea 

centralelor termice şi 

electrice de termoficare 

  42.02.01 Subvenţii primite 

de bugetele locale pentru 
retehnologizarea 

centralelor termice şi 

electrice de termoficare 

02 

    37.02.03 Subvenţii primite de 

bugetele locale pentru 

investiţii finanţate parţial 
din împrumuturi externe 

  42.02.03 Subvenţii primite 

de bugetele locale pentru 

investiţii finanţate parţial 
din împrumuturi externe 

02 

    37.02.12 Subvenţii primite de 

bugetele locale pentru 
aeroporturi de interes local 

  42.02.04 Subvenţii primite 

de bugetele locale pentru 
aeroporturi de interes local 

02 

    37.02.11 Subvenţii primite de 

bugetele locale pentru 
finanţarea elaborării si/sau 

actualizării planurilor 

urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de 

urbanism 

  42.02.05 Subvenţii primite 

de bugetele locale pentru 
planuri şi regulamente de 

urbanism 

02 

    37.02.08 Subvenţii primite de 
bugetele locale pentru 

drumuri judeţene, 

comunale şi pentru străzile 
care se vor amenaja în 

perimetrele destinate 

construcţiilor de cvartale 
de locuinţe noi în localităţi 

rurale şi urbane 

  42.02.06 Subvenţii primite 
de bugetele locale pentru 

străzile care se vor 

amenaja în perimetrele 
destinate construcţiilor de 

cvartale de locuinţe noi 

02 

    37.02.05 Subvenţii primite de 
bugetele locale pentru 

finanţarea studiilor de 

fezabilitate aferente 
proiectelor SAPARD 

  42.02.07 Subvenţii primite 
de bugetele locale pentru 

finanţarea studiilor de 

fezabilitate aferente 
proiectelor SAPARD 

02 

    37.02.14 Subvenţii primite pentru 

finanţarea programului de 
pietruire a drumurilor 

comunale şi alimentare cu 
apă a satelor 

  42.02.09 Subvenţii primite 

pentru finanţarea 
programului de pietruire a 

drumurilor comunale şi 
alimentarea cu apa a 

satelor 

  



    37.02.15 Subvenţii primite pentru 
finanţarea acţiunilor 

privind reducerea riscului 

seismic al construcţiilor 
existente cu destinaţie de 

locuinţă 

  42.02.10 Subvenţii primite 
pentru finanţarea 

acţiunilor privind 

reducerea riscului seismic 
al construcţiilor existente 

cu destinaţie de locuinţă 

  

          B. CURENTE   

    37.02.09 Subvenţii primite de 

bugetele locale pentru 

finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu 

handicap 

  42.02.21 Subvenţii pentru 

finanţarea drepturilor 

acordate persoanelor cu 
handicap 

02 

    37.02.13 Subvenţii primite din 
Fondul de Intervenţie 

  42.02.28 Subvenţii primite 
din Fondul de Intervenţie 

  

    37.02.16 Subvenţii primite pentru 

lucrările de cadastru 
imobiliar 

  42.02.29 Subvenţii primite 

pentru lucrările de 
cadastru imobiliar 

02 

7722 Subvenţii de la alte 

administraţii 

      43.02 SUBVENŢII DE 

LA ALTE 
ADMINISTRAŢII 

02,05 

    39.02.04 Subvenţii primite de la 

bugetele consiliilor 

judeţene pentru finanţarea 

centrelor de zi pentru 

protecţia copilului 

  43.02.01 Subvenţii primite 

de la bugetele consiliilor 

judeţene pentru protecţia 

copilului 

02 

    39.02.02 Subvenţii primite de la 

bugetul asigurărilor pentru 
şomaj pentru finanţarea 

programelor pentru 

ocuparea temporară a 
forţei de muncă 

  43.02.04 Subvenţii de la 

bugetul asigurărilor pentru 
şomaj către bugetele 

locale, pentru finanţarea 

programelor pentru 
ocuparea temporară a 

forţei de munca 

02 

    39.02.03 Subvenţii primite de la alte 
bugete locale pentru 

instituţiile de asistenta 

sociala pentru persoanele 
cu handicap 

  43.02.07 Subvenţii primite 
de la alte bugete locale 

pentru instituţiile de 

asistenta sociala pentru 
persoanele cu handicap 

02 

    39.02.05 Subvenţii primite de la 

bugetele consiliilor locale 

şi judeţene pentru ajutoare 

în situaţii de extremă 

dificultate 

  43.02.08 Subvenţii primite 

de la bugetele consiliilor 

locale şi judeţene pentru 

ajutoare în situaţii de 

extrema dificultate 

02 

*) -Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a 

Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" la Ordinul ministrului delegat pentru buget 
nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 şi 831 bis din 24 
decembrie 2013, se modifică şi se completează astfel: 
- contul 1680702 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul 

curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a 
cheltuielilor pentru cheltuielile cuprinse şi plătite din bugetul instituţiei. 

- contul 1680709 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - altele" se dezvoltă 
pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile cuprinse şi plătite din 
bugetul instituţiei. 

- contul 2670602 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent 
general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în 

bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o 
încasare în bugetul instituţiei. 
- contul 2670603 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din 

privatizare" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. 
Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul 

instituţiei. 
- contul 2670609 "Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate" se dezvoltă pe clasificaţia 
veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor 

în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei. 
- contul 4500300 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru 
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sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la instituţiile 

publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. la autorităţile de certificare); 
- contul 4580501 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE" se 

dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă 
pe clasificaţia veniturilor la instituţiile publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. 

sumele încasate în contul de disponibil al liderului de proiect datorate partenerilor); 
- contul 4580502 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor 

pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la 
instituţiile publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. sumele încasate în contul 

de disponibil al liderului de proiect datorate partenerilor); 
- contul 4620103 "Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN" se dezvoltă pe clasificaţia 

veniturilor la instituţiile care încasează avansuri sub formă de prefinanţare, iar sumele încasate 
se includ în buget (ex. partenerii în cadrul unui proiect derulat în parteneriat. Nu se dezvoltă 
pe clasificaţia veniturilor la liderul de proiect, derulat în parteneriat, pentru sumele cuprinse în 

cererea de rambursare declarate de parteneri.). 
- contul 4690105 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul curent 

general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în 
bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o 
încasare în bugetul instituţiei. 

- contul 4690106 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri din 
privatizare" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. 

Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul 
instituţiei. 
- contul 5180605 "Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul curent general 

al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru 
cheltuielile cuprinse şi plătite din bugetul instituţiei. 

- contul 5180701 "Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie" se dezvoltă pe clasificaţia 
veniturilor la instituţiile care încasează dobânda în bugetul de venituri proprii. Nu se dezvoltă 
pe clasificaţia veniturilor în situaţia în care dobânda se cuvine bugetului de stat sau altor bugete. 

- contul 5180702 "Dobânzi de încasat - conturi la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia 
veniturilor la instituţiile care încasează dobânda în bugetul de venituri proprii. Nu se dezvoltă 

pe clasificaţia veniturilor în situaţia în care dobânda se cuvine bugetului de stat sau altor bugete. 
- contul 5580202 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât 
cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a 
cheltuielilor. 

- contul 5580303 "Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli 
decât cele eligibile de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a 

cheltuielilor. 
- contul 5590202 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 

indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a 
cheltuielilor. 

- contul 5600103 "Disponibil în valută al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
- Disponibil curent la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru veniturile 

în valută încasate prin instituţiile de credit cuprinse în bugetul instituţiei. Se dezvoltă pe 
clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în valută cuprinse în 

bugetul instituţiei, care se plătesc prin instituţiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificaţia 
bugetară, pentru sumele încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanţii de participare la 
licitaţie). 

- contul 5610102 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
- Disponibil curent la instituţii de credit» se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru veniturile 

în lei încasate prin instituţiile de credit cuprinse în bugetul instituţiei. Se dezvoltă pe clasificaţia 
funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în lei cuprinse în bugetul instituţiei, 



care se plătesc prin instituţiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificaţia bugetară, pentru sumele 

încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanţii de participare la licitaţie). 
- contul 5610103 «Disponibil în valută al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii - Disponibil curent la instituţii de credit» se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru 

veniturile în valută încasate prin instituţiile de credit cuprinse în bugetul instituţiei. Se dezvoltă 
pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în valută cuprinse în 

bugetul instituţiei, care se plătesc prin instituţiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificaţia 
bugetară, pentru sumele încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanţii de participare la 
licitaţie). 

- contul 6580109 "Alte cheltuieli operaţionale - alte operaţiuni" se dezvoltă pe clasificaţia 
funcţională şi economică a cheltuielilor pentru plăţile efectuate din bugetul instituţiei. Nu se 

dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor în situaţiile în care nu implică o 
plată din bugetul instituţiei. 

- contul 7630000 "Venituri din creanţe imobilizate" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru 
sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în 
care nu implică o încasare în bugetul instituţiei. 

- contul 7790109 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - alte operaţiuni" se dezvoltă 
pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe 

clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei. 
Următoarele conturi sintetice se dezvoltă în analitic pe codul bugetar 980000 "Excedent", care 
se completează în structura analitică a contului în câmpul "clasificaţie venituri/clasificaţie 

funcţională cheltuieli": 
- contul 5150500 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 

- contul 5210300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 
- contul 5240300 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi"; 
- contul 5250301 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - a sistemului de asigurare 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale"; 
- contul 5250302 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - al bugetului asigurărilor 

sociale de stat"; 
- contul 5600300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 
- contul 5610300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 

- contul 5620300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 
- contul 5710300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi"; 

- contul 5740301 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale"; 
- contul 5740302 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al bugetului asigurărilor 

pentru şomaj"; 
- contul 5750300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi". 

(la data 26-ian-2016 anexa 2 modificat de subpunctul V.. din anexa 2 din Ordinul 82/2016 ) 
*) se modifică şi se completează astfel: 
- contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit": 

- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică 
încasarea unui venit în bugetul instituţiei; 
- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care venitul 

reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget şi se înregistrează în contabilitate ca datorie 
către bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alţi 

creditori); 
- contul 4190000 "Clienţi - creditori": 
- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică 

încasarea unui venit în bugetul instituţiei; 
- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care venitul 

reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget şi se înregistrează în contabilitate ca datorie 
către bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alţi 
creditori); 

- contul 4420600 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" nu se dezvoltă pe clasificaţia 
funcţională şi economică a cheltuielilor; 

- contul 4420700 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" nu se dezvoltă pe clasificaţia 
veniturilor; 
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- contul 5600402 "Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la 

instituţii de credit" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor (codul bugetar 41.09 
"Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale") la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

(la data 19-apr-2016 anexa 2 modificat de subpunctul VII.. din anexa 2 din Ordinul 529/2016 ) 
*) De la următoarele conturi sintetice de gradul III se elimină clasificaţia funcţională cheltuieli 
şi clasificaţia economică cheltuieli: 

- contul 5120101 "Conturi la trezorerii în lei"; 
- contul 5580101 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la 

buget aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe ne rambursabile la 
Trezorerie"; 
- contul 5580201 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât 

cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile la trezorerie"; 

- contul 5590101 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile la trezorerie". 

*) Contul 5600102 "Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
- Disponibil curent la instituţii de credit" nu se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor şi, 

respectiv, clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor în situaţia în care se efectuează 
operaţiuni de încasări şi plăţi care nu reprezintă venituri sau cheltuieli în bugetul instituţiei 

publice (de exemplu: garanţii de participare la licitaţii). 
(la data 10-oct-2016 anexa 2 modificat de alin. (8) din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 

*) Contul 3920300 "Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat şi de mobilizare" 
se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 

*) Conturile 6270000 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate", 6290100 "Alte cheltuieli 
autorizate prin dispoziţii legale - cheltuieli curente" şi 7660000 "Venituri din dobânzi": 

- se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor în situaţia în care 
sumele sunt cuprinse în bugetul instituţiei; 
- nu se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor, pentru sumele 

care nu sunt cuprinse în buget (de exemplu: sumele aferente operaţiunilor Trezoreriei 
Centrale). 

*) Contul 7180000 "Alte venituri ale trezoreriei statului" nu se dezvoltă în analitic pe clasificaţia 
veniturilor, pentru sumele care nu sunt cuprinse în buget, aferente operaţiunilor Trezoreriei 

Centrale. 
*) Conturile în afara bilanţului 8060000 "Credite bugetare aprobate", 8066000 "Angajamente 
bugetare", 8067000 "Angajamente legale", 8071000 "Credite de angajament aprobate" şi 

8072000 "Credite de angajament angajate": 
- se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor în situaţia în care 

sumele sunt cuprinse în bugetul instituţiei; 
- nu se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor, în situaţia în 
care sumele nu sunt cuprinse în buget (de exemplu: sumele provenite din fonduri externe 

nerambursabile aflate în conturile de disponibilităţi ale autorităţilor de management, operator 
de program, autoritate naţională şi alte sume gestionate prin conturi de disponibilităţi, în 

condiţiile legii, de către instituţii publice şi pentru care nu sunt aprobate bugete de venituri şi 
cheltuieli). 

(la data 09-mai-2017 anexa 2 modificat de subpunctul III.. din anexa 2 din Ordinul 640/2017 ) 
- Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei 
de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" se completează după cum urmează: 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810201 "Amortizarea construcţiilor - drumuri publice" 

se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810202 "Amortizarea construcţiilor-drumuri industriale 

şi agricole" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) . Contul contabil sintetic de gradul III 2810203 "Amortizarea construcţiilor - infrastructură 
pentru transport feroviar" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 

*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810204 "Amortizarea construcţiilor - poduri, podeţe, 
pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi viaducte; viaducte" se dezvoltă în analitic 

pe cod sector şi sursă de finanţare. 
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*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810205 "Amortizarea construcţiilor - tunele" se 

dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810206 "Amortizarea construcţiilor - piste pentru 
aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare" 

se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810207 "Amortizarea construcţiilor - canale pentru 

navigaţie" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810208 "Amortizarea construcţiilor - alte active fixe 
încadrate în grupa construcţii" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 

*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810301 "Amortizarea echipamentelor tehnologice 
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 

*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810302 "Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de 
măsurare, control şi reglare" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 

*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810303 "Amortizarea mijloacelor de transport" se 
dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2810304 "Amortizarea animalelor şi plantaţiilor" se 

dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910201 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - 

drumuri publice" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910202 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - 
drumuri industriale şi agricole" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 

*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910203 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - 
infrastructură pentru transport feroviar" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de 

finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910204 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - 
poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi viaducte; viaducte" se 

dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910205 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - 

tunele" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910206 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - 
piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii 

aeroportuare" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910207 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - 

canale pentru navigaţie" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910208 "Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - 
alte active fixe încadrate în grupa construcţii" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de 

finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910301 "Ajustări pentru deprecierea echipamentelor 

tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă 
de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910302 "Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi 

instalaţiilor de măsurare, control şi reglare" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de 
finanţare. 

*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910303 "Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de 
transport" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 2910304 "Ajustări pentru deprecierea animalelor şi 

plantaţiilor" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 3970100 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor" se 

dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 3970200 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a statului" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de 
finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 3970300 "Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale" se dezvoltă în analitic 
pe cod sector şi sursă de finanţare. 

*) Contul contabil sintetic de gradul III 4310600 "Contribuţia asiguratorie pentru muncă" se 
dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţia funcţională şi clasificaţia 
economică a cheltuielilor. 



*) Contul contabil sintetic de gradul III 4840000 "Decontări privind titlurile de stat destinate 

populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului" se dezvoltă în 
analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
*) Contul contabil sintetic de gradul III 5121100 "Disponibil aferent titlurilor de stat destinate 

populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului" se dezvoltă în 
analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 

*) Contul contabil sintetic de gradul III 6450700 "Cheltuieli cu contribuţia asiguratorie pentru 
muncă" se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţia funcţională şi 
clasificaţia economică a cheltuielilor. 

7*) Contul contabil sintetic de gradul III 7450700 "Venituri din contribuţia asiguratorie pentru 
muncă" se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţie venituri. 

(la data 31-ian-2018 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 1176/2018 ) 
*) La anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a 
Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice", astfel cum a fost introdusă prin Ordinul 

ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013: 

- Contul contabil sintetic de gradul III 7500100 "Venituri din proprietate - dividende" se dezvoltă 
în analitic pe cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri. 

- Contul contabil sintetic de gradul III 7500200 "Alte venituri din proprietate" se dezvoltă în 
analitic pe cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri. 
- Contul contabil în afara bilanţului 8030001 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în 

folosinţă" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
- Contul contabil în afara bilanţului 8030002 "Active fixe primite în concesiune" se dezvoltă în 

analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
(la data 05-sep-2019 anexa 2 modificat de Art. II din Ordinul 2876/2019 ) 

*) La anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a 
Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice", astfel cum a fost introdusă prin Ordinul 

ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013: 
a)Contul contabil sintetic de gradul III 7300201 "Alte impozite pe profit" se dezvoltă în analitic 
pe cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri. 

b)Contul contabil sintetic de gradul III 7300202 "Alte impozite pe venituri" se dezvoltă în analitic 
pe cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri. 

c)Contul contabil sintetic de gradul III 7300203 "Alte impozite pe câştiguri din capital" se 
dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri. 
d)Contul contabil sintetic de gradul III 7350601 "Taxe pentru mediu" se dezvoltă în analitic pe 

cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri. 
e)Contul contabil sintetic de gradul III 7350602 "Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi" se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă 
de finanţare şi clasificaţie venituri. 
f)Contul contabil în afara bilanţului 8090000 "Prevederi venituri bugetare aprobate" se dezvoltă 

în analitic pe cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri. 
(la data 07-nov-2019 anexa 2 modificat de Art. II din Ordinul 3391/2019 ) 

Anexa nr. 3: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL 

ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 

TABEL DE TRANSPUNERE 
VENITURI 

Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu modificările ulterioare 

  Capitol 

Subcapitol 

Paragraf 

Clasificaţia în vigoare începând cu anul 
2006. 

Aparţine buget 

  VENITURI   VENITURI 03,04,05 

https://idrept.ro/00191331.htm#do|ari|pt7
https://idrept.ro/00160641.htm
https://idrept.ro/00088987.htm
https://idrept.ro/00203727.htm#do|arii
https://idrept.ro/00160641.htm
https://idrept.ro/00088987.htm
https://idrept.ro/00204941.htm#do|arii


  
09.04 

I VENITURI CURENTE 
CONTRIBUŢII 

I VENITURI CURENTE 
B CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 

      20.03 CONTRIBUŢIILE 

ANGAJATORILOR 

03,04,05,6 

      20.03.01 Contribuţii de asigurări sociale 

de stal datorate de angajatori 

03 

09.04.02 Contribuţii pentru 
asigurări sociale datorate 

de angajatori 

  20.03.01.01 Contribuţii pentru asigurări 
sociale datorate de angajatori 

03 

09.04.08 Contribuţii pentru 
asigurări sociale datorate 

de persoanele aflate în 

şomaj 

  20.03.01.02 Contribuţii pentru asigurări 
sociale datorate de persoanele aflate în 

şomaj 

03 

      20.03.04 Contribuţii de asigurări pentru 

accidente de munca şi boli profesionale 

datorate de angajatori 

03 

11.04.01 Contribuţii de asigurare 

pentru accidente de munca 

şi boli profesionale 
datorate de angajatori 

  20.03.04.01 Contribuţii de asigurare 

pentru accidente de munca şi boli 

profesionale datorate de angajatori 

03 

11.04.03 Contribuţii de asigurare 

pentru accidente de munca 

şi boli profesionale pentru 

şomeri pe durata practicii 

profesionale 

  20.03.04.02 Contribuţii de asigurare 

pentru accidente de munca şi boli 

profesionale pentru şomeri pe durata 

practicii profesionale 

03 

      21.03 CONTRIBUŢIILE 

ASIGURAŢILOR 

01,03,04,05,06 

  Contribuţii pentru 

asigurări sociale de stat 

datorate de salariaţi şi alte 
persoane asimilate 

  21.03.01 Contribuţii de asigurări sociale 

de stat datorate de asiguraţi 

01,03 

09.04.07 Contribuţii pentru 

asigurări sociale datorate 
de alte persoane asigurate 

  21.03.04 Contribuţia altor persoane 

asigurate pentru asigurări sociale 

03,04,05,06 

      21.03.05 Contribuţii facultative ale 

asiguraţilor 

03,04,05,06 

11.04.02 Contribuţii de asigurare 

pentru accidente de munca 

şi boli profesionale 
datorate de alte persoane 

fizice care încheie 

asigurare 

  21.03.06 Contribuţii de asigurare pentru 

accidente de munca şi boli profesionale 

datorate de alte persoane fizice care 
încheie asigurare 

03 

      21.03.50 Alte contribuţii pentru asigurări 

sociale datorate de asiguraţi 

01,03,04,05,06 

    C VENITURI NEFISCALE   

    C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 01,02,03,04,05,06,10 

      30.03 Venituri din proprietate   

22.04.05 Restituiri de fonduri din 
finanţarea bugetara a 

anilor precedenţi 

  30.03.03 Restituiri de fonduri din 
finanţarea bugetara a anilor precedenţi 

01,02,03,04,05,06,10,10 

22.04.10 Alte venituri pentru 
asigurările de accidente de 

munca şi boii profesionale 

  30.03.07 Alte venituri pentru asigurările 
de accidente de munca şi boli 

profesionale 

03 

      30.03.50 Alte venituri din proprietate 01,02,03,04,05,06,10,10 

    C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII   

      33.03 VENITURI DIN PRESTĂRI DE 

SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 

01,02,03,05,06,10 

      33.03.08 Venituri din prestări de servicii   

22.04.13 Contribuţii pentru bilete 

de tratament şi odihna 

  33.03.11 - Contribuţia pentru bilete de 

tratament şi odihna 

03 

      33.03.50 - Alte venituri din prestări de 

servicii şi alte activităţi 

01,02,03,04,05,06,10 

      36.03 - DIVERSE VENITURI 01 

22.04.30 încasări din alte surse   36.03.50 - Alte venituri 03 

      37.03. - TRANSFERURI 

VOLUNTARE, ALTELE DECÂT 
SUBVENŢIILE 

  

40.04.01 Donaţii şi sponsorizări   37.03.01 - Donaţii şi sponsorizări 01,02,03,04,05,10 

      37.03.50 - Alte transferuri voluntare   

    IV SUBVENŢII   

      SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

02,03,04,05,06 

      42.03 - SUBVENŢII DE LA BUGETUL 

DE STAT 

02,03,04,05,06 



      B. CURENTE   

37.04.04 Subvenţii primite de 

bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

  42.03.24 - Subvenţii primite de bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

03 

Anexa nr. 4: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL 

ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 

TABEL DE TRANSPUNERE 
VENITURI 

Simbol 
cont 

Denumire cont 

Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu 

modificările ulterioare 

  Capitol 
Subcapitol 

Paragraf 

Clasificaţia în vigoare 
începând cu anul 

2006. 

Aparţine buget 

  VENITURI 

I VENITURI 

CURENTE 

VENITURI 

I VENITURI CURENTE 

  

Gr. 74 CONTRIBUŢII 

DE 
ASIGURĂRI 

09.06 CONTRIBUŢII 

B 

CONTRIBUŢII DE 

ASIGURĂRI 

03,04,05 

745 Contribuţiile 

angajatorilor 

      20.04 

CONTRIBUŢIILE 
ANGAJATORILOR 

03,04,05,6 

7452 Contribuţiile 

angajatorilor 
pentru asigurări 

de şomaj 

      20.04.02 Contribuţii 

de asigurări pentru 
şomaj datorate de 

angajatori 

04 

    10.06.01 Contribuţii ale 
angajatorilor şi ale 

persoanelor juridice 

asimilate 
angajatorului 

  20.04.02.01 
Contribuţii ale 

angajatorilor şi ale 

persoanelor juridice 
asimilate 

angajatorului 

04 

    48.06.01 Cota din contribuţii 
de la agenţii 

economici = (resursa 

pentru finanţarea 
plaţilor compensatorii 

şi a serviciilor de 

preconcediere 
colectiva) 

  20.04.02.02 Cota din 
contribuţii de la 

agenţii economici 

04 

746 Contribuţiile 

asiguraţilor 

      21.04 

CONTRIBUŢIILE 
ASIGURAŢILOR 

01,03,04,05,06 

7462 Contribuţiile 

asiguraţilor 
pentru asigurări 

de şomaj 

      21.04.02 Contribuţii 

de asigurări pentru 
şomaj datorate de 

asiguraţi 

04 

    10.06.02 Contribuţii 
individuale 

  21.04.02.01 
Contribuţii 

individuale 

04 

    10.06.03 Contribuţii datorate 

de persoanele care 

încheie contract de 
asigurare pentru 

şomaj 

  21.04.02.02 

Contribuţii datorate de 

persoanele care 
încheie contract de 

asigurare pentru şomaj 

04 

Gr. 75 VENITURI 
NEFISCALE 

    C VENITURI 
NEFISCALE 

  

750 Venituri din 

proprietate 

    C1 VENITURI DIN 

PROPRIETATE 

01,02,03,04,05,0 

6,10 

          30.04 Venituri din 

proprietate 

  

    22.06.05 Restituiri de fonduri 
din finanţarea 

bugetara a anilor 

precedenţi 

  30.04.03 Restituiri de 
fonduri din finanţarea 

bugetara a anilor 

precedenţi 

01,02,03,04,05,0 
6,10,10 

766 Venituri din 

dobânzi 

      31.04 Venituri din 

dobânzi 

01,02,04,05,08,09,10 

    22.06.30 Încasări din alte surse 
(partea de venituri din 

dobânzi) 

  31.04.03 Alte venituri 
din dobânzi 

01,02,04,05,08,09,10 

7514 Diverse 
venituri 

      36.04 DIVERSE 
VENITURI 

01 



    22.06.30 Încasări din alte surse   36.04.50 Alte venituri   

7515 Transferuri 

voluntare, 

altele decât 
subvenţiile 

(donaţii, 

sponsorizări) 

      37.04 

TRANSFERURI 

VOLUNTARE, 
ALTELE DECÂT 

SUBVENŢIILE 

  

    40.06.01 Donaţii şi 

sponsorizări 

  37.04.01 Donaţii şi 

sponsorizări 

01,02,03,04,05,1 0 

          37.04.50 Alte 
transferuri voluntare 

  

      ÎMPRUMUTURI III OPERAŢIUNI 

FINANCIARE 

  

    42,06 încasări din 

rambursarea 

împrumuturilor 
acordate 

  40.04 ÎNCASĂRI 

DIN 

RAMBURSAREA 
ÎMPRUMUTURILOR 

ACORDATE 

01,01,04,10 

    42.06.06 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor 

acordate pentru 

înfiinţarea şi 

dezvoltarea de 

întreprinderi mici şi 
mijlocii 

  40.04.03 Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor 

acordate pentru 

înfiinţarea şi dezvolt 

04 

    45.06.02 Împrumuturi 
temporare din 

trezoreria statului 

  40.04.10 Împrumuturi 
temporare din 

trezoreria statului *) 

02,09 

772 Venituri din 
subvenţii 

    IV SUBVENŢII   

          SUBVENŢII DE LA 

ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

02,03,04,05,06 

7721 Subvenţii de la 
bugetul de stat 

      42.04 SUBVENŢII 
DE LA BUGETUL 

DE STAT 

02,03,04,05,06 

          B. CURENTE   

    37.06.06 Subvenţii primite în 

completarea fondului 

pentru plata ajutorului 
de şomaj 

  42.04.25 Subvenţii 

primite de bugetul 

asigurărilor pentru 
şomaj 

04 

Anexa nr. 5: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL 
FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 

TABEL DE TRANSPUNERE 

VENITURI 

Simbol 

cont 
Denumire cont 

Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu 

modificările ulterioare 

  Capitol 

Subcapitol 

Paragraf 
Clasificaţia în vigoare 

începând cu anul 2006. 

Aparţine buget 

  VENITURI 

I VENITURI 

CURENTE 

VENITURI 

I VENITURI CURENTE 

  

Gr. 74 CONTRIBUŢII 

DE 
ASIGURĂRI 

09.16 CONTRIBUŢII B CONTRIBUŢII DE 

ASIGURĂRI 

03,04,05 

745 Contribuţiile 

angajatorilor 

      20.05. 

CONTRIBUŢIILE 
ANGAJATORILOR 

03,04,05,6 

7453 Contribuţiile 

angajatorilor 
pentru asigurări 

sociale de 

sănătate 

      20.05.03 Contribuţii 

de asigurări sociale de 
sănătate datorate de 

angajatori 

  

    12.16.01 Contribuţii de la 

persoane juridice sau 

fizice, care angajează 
personal salariat 

  20.05.03.01 

Contribuţii de la 

persoane juridice sau 
fizice, care angajează 

personal salariat 

05 

    12.16.04 Contribuţii pentru 
asigurări sociale de 

sănătate datorate de 

  20.05.03.02 
Contribuţii pentru 

asigurări sociale de 

05 



persoanele aflate în 
şomaj 

sănătate datorate de 
persoanele aflate în 

şomaj 

    12.16.05 Venituri încasate în 
urma valorificării 

creanţelor de către 

Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor 

Statului 

  20.05.03.03 Venituri 
încasate în urma 

valorificării creanţelor 

de către Autoritatea 
pentru Valorificarea 

Activelor Statului 

  

746 Contribuţiile 
asiguraţilor 

      21.05 
CONTRIBUŢIILE 

ASIGURAŢILOR 

01,03,04,05,06 

7463 Contribuţiile 
asiguraţilor 

pentru asigurări 

sociale de 
sănătate 

      21.05.03 Contribuţii 
de asigurări sociale de 

sănătate datorate de 

asiguraţi 

05,10 

    12.16.02 Contribuţia datorată de 

persoanele asigurate 
care au calitatea de 

angajat 

  21.05.03.01 

Contribuţia datorată de 
persoanele asigurate 

care au calitatea de 

angajat 

05 

    12.16.03 Contribuţia datorată de 

alte persoane asigurate 

  21.05.03.02 

Contribuţia datorată de 

alte persoane asigurate 

5 

05,10 

          21.05.05 Contribuţii 

facultative ale 
asiguraţilor 

03,04,05,06 

7469 Alte contribuţii 

ale altor 
persoane pentru 

asigurări 

sociale 

      21.05.50 Alte 

contribuţii pentru 
asigurări sociale 

datorate de asiguraţi 

01,03,04,05,06 

Gr. 75 VENITURI 

NEFISCALE 

    C VENITURI 

NEFISCALE 

  

750 Venituri din 
proprietate 

    C1 VENITURI DIN 
PROPRIETATE 

01,02,03,04,05, 
06,10 

          30.04 Venituri din 

proprietate 

01,02,03,04,05, 

06,10,10 

    22.16.05 Restituiri de fonduri 

din finanţarea bugetara 

a anilor precedenţi 

  30.05.03 Restituiri de 

fonduri din finanţarea 

bugetara a anilor 
precedenţi 

  

          30.05.50 Alte venituri 

din proprietate 

01,02,03,04,05,0 

6,10,10 

766 Venituri din 

dobânzi 

      31.05 Venituri din 

dobânzi 

01,02,04,05,08, 

09,10 

    22.16.30 Încasări din alte surse 
(partea de venituri din 

dobânzi) 

  31.05.03 Alte venituri 
din dobânzi 

01,02,04,05,08, 
09,10 

751 servicii     C2 VÂNZĂRI DE 
BUNURI ŞI 

SERVICII 

  

7514 Diverse 
venituri 

      36.05 DIVERSE 
VENITURI 

01 

    22.16.30 Încasări din alte surse   36.05.50 Alte venituri   

7515 Transferuri 
voluntare, 

altele decât 

subvenţiile 
(donaţii, 

sponsorizări) 

      37.05 
TRANSFERURI 

VOLUNTARE, 

ALTELE DECÂT 
SUBVENŢIILE 

  

    40.16.01 Donaţii şi sponsorizări   37.05.01 Donaţii şi 
sponsorizări 

01,02,03,04, 
05,10 

          37.05.50 Alte 

transferuri voluntare 

  

772 Venituri din 

subvenţii 

    IV SUBVENŢII   

          SUBVENŢII DE LA 
ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

02,03,04,05,06 

7721 Subvenţii de la 

bugetul de stat 

      42.05 SUBVENŢII 

DE LA BUGETUL 

DE STAT 

02,03,04,05,06 

          B. CURENTE   



    35.16.01 Persoane care satisfac 
serviciul militar în 

termen 

  42.05.22 Contribuţii 
de asigurări de 

sănătate pentru 

persoane care satisfac 
serviciul militar în 

termen 

05 

    35.16.02 Persoane care executa 
o pedeapsa privativa 

de libertate sau arest 

preventiv 

  42.05.23 Contribuţii 
de asigurări de 

sănătate pentru 

persoane care executa 
o pedeapsa privativa 

de libertate 

05 

    37.16.10 Subvenţii primite de 
bugetul fondului de 

asigurări sociale de 

sănătate 

  42.05.26 Subvenţii 
primite de bugetul 

fondului naţional unic 

de asigurări sociale de 
sănătate 

05 

7722 Subvenţii de la 

alte 
administraţii 

      43.05 SUBVENŢII 

DE LA ALTE 
ADMINISTRAŢII 

02,05 

    36.16.01 Persoane care se afla 

în concediu medical 

sau în concediu 

medical pentru 

îngrijirea copilului 
bolnav în vârsta de 

pana la 7 ani 

  43.05.05 Contribuţii 

de asigurări de 

sănătate pentru 

persoane care se afla 

în concediu medical 
sau în concediu 

medical pentru 
îngrijirea copilului 

bolnav în vârsta de 

pana la 7 ani 

05 

    36.16.02 Persoane care se află 

în concediu medical 

din cauză de accidente 
de muncă şi boli 

profesionale 

  43.05.06 Contribuţii 

de asigurări de 

sănătate pentru 
persoane care se află 

în concediu medical 

din cauză de accidente 
de muncă şi boli 

profesionale 

05 

Anexa nr. 8: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL 

FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

TABEL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE VENITURI ŞI CLASIFICAŢIA BUGETARA 

VENITURI 

Cont 

contab. 
Denumire cont 

Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu 

modificările ulterioare 

  Capitol 

Subcapitol 
Paragraf 

Clasificaţia în vigoare 

începând cu anul 
2006. 

Aparţine buget 

      VENITURI 

I VENITURI 
CURENTE 

VENITURI 

I VENITURI CURENTE 

  

Gr. 75 VENITURI 

NEFISCALE 

      C VENITURI 

NEFISCALE 

  

750 Venituri din 

proprietate 

    C1 30.08 VENITURI 

DIN PROPRIETATE 

01,02,03,04, 

05,06,08,10 

766 Venituri din 
dobânzi 

      31.08 Venituri din 
dobânzi 

  

    22.30.09 Venituri din dobânzi   31.08.03 Alte venituri 

din dobânzi 

  

    22.30.30 Încasări din alte surse 

(partea de venituri din 

dobânzi) 

      

751 Venituri din 

vânzări de 

bunuri şi 
servicii 

    C2. VÂNZĂRI DE 

BUNURI ŞI 

SERVICII 

  

7514 Diverse 

venituri 

      36.08 DIVERSE 

VENITURI 

01 

    22.30.30 Încasări din alte surse   36.08.50 Alte venituri   

    22.30.28 Diferenţe de curs 

favorabile (la fd. Ext. 
neramb) 

    08 

    22.30.29 Diferenţe de curs 

nefavorabile (se scad) 

    08 



7515 Transferuri 
voluntare, 

altele decât 

subvenţiile 
(donaţii, 

sponsorizări) 

      37.08 
TRANSFERURI 

VOLUNTARE, 

ALTELE DECÂT 
SUBVENŢIILE 

  

    40.30.01 Donaţii şi sponsorizări   37.08.01 Donaţii şi 
sponsorizări 

01,02,03,04,05,10 

          37.08.50 Alte 

transferuri voluntare 

  

774 Finanţarea din 

fonduri externe 

nerambursabile 

      44.08 DONAŢII DIN 

STRĂINĂTATE 

01,02,03,04, 

05,06,09,10 

    40.30.02 Venituri din fonduri 

externe 

nerambursabile 

  44.08.01 De la 

organizaţii 

internaţionale 

01,02,03,04, 

05,06,09,10 

    40.30.02 Venituri din fonduri 

externe 

nerambursabile 

  44.08.01.01 Curente 01,02,03,04, 

05,06,09,10 

          44.08.01.02 Decapitai   

          44.08.02 De la 

guverne străine 

01,02,03,04, 

05,06,09,10 

          44.08.02.01 Curente 01,02,03,04, 

05,06,09,10 

          44.08.02.02 De capital 01,02,03,04, 
05,06,09,10 

          44.08.03 De la alte 
administraţii 

  

      Instituţiile publice 

finanţate integral sau 
parţial din venituri 

proprii 

  44.08.03.01 Curente   

    38.30 SUBVENŢII DE LA 
BUGET PRIMITE DE 

INSTITUŢIILE 

PUBLICE 

  44.08.03.02 De capital   

    38.30.01 Subvenţii de la 

bugetul de stat 

      

    38.30.02 Subvenţii de la 
bugetele locale 

      

ANEXA Nr. 10: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR BUGETULUI 
INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 

PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

TABEL DE CONCORDANTA INTRE CONTURILE DE VENITURI ŞI CLASIFICAŢIA BUGETARA 

Cont 

contab. 
Denumire cont 

Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu 

modificările ulterioare 

  Capitol 
Subcapitol 

Paragraf 

Clasificaţia în vigoare 
începând cu anul 

2006. 

Aparţine buget 

      VENITURI 
1 VENITURI 

CURENTE 

VENITURI 
1 VENITURI CURENTE 

  

Gr. 73 VENITURI 
FISCALE 

  A VENITURI 
FISCALE 

A VENITURI FISCALE   

719 Alte venituri 

operaţionale 

    A4 IMPOZITE ŞI TAXE 

PE BUNURI ŞI 
SERVICII 

01,02 

          12.10 Alte impozite şi 

taxe generale pe 
bunuri şi servicii 

  

    17.03.17 Venituri din cota pe 

cifra de afaceri în 
domeniul 

comunicaţiilor 
electronice 

  12.10.08 Venituri din 

cota pe cifra de afaceri 
în domeniul 

comunicaţiilor 
electronice 

10 

          12.10.50 Alte 

impozite şi taxe 

generale pe cifra de 

afaceri, vânzări şi 

valoare adăugata 

10 

    17.03.08 Venituri din cota de 

adaos comercial 

    10 



719 Alte venituri 
operaţionale 

14.03. Accize   14.10 ACCIZE 01,10 

    14.03.02 Accize încasate din 

vânzarea de alcool, 
distilate şi băuturi 

alcoolice 

  14.10.02 Accize 

încasate din vânzarea 
de alcool, distilate şi 

băuturi alcoolice 

01,10 

    14.03.03 Accize încasate din 
vânzarea produselor 

din tutun 

  14.10.03 Accize 
încasate din vânzarea 

produselor din tutun 

01,10 

    14.03.09 Accize încasate în 
vamă din importul de 

alcool, distilate şi 

băuturi alcoolice 

  14.10.12 Accize 
încasate în vamă din 

importul de alcool, 

distilate şi băuturi 
alcoolice 

01,10 

    14.03.10 Accize încasate în 

vamă din importul de 
produse din tutun 

  14.10.13 Accize 

încasate în vamă din 
importul de produse 

din tutun 

01,10 

          16.10 TAXE PE 
UTILIZAREA 

BUNURILOR, 

AUTORIZAREA 

UTILIZĂRII 

BUNURILOR SAU 

PE 
DESFĂŞURAREA 

DE ACTIVITĂŢI 

01,02,10 

719 Alte venituri 

operaţionale 

17.03.01 Taxe pentru jocurile 

de noroc 

  16.10.01 Taxe pentru 

jocurile de noroc 

01,10 

    17.03.03 Taxe şi tarife pentru 
eliberarea de licenţe şi 

autorizaţii de 

  16.10.03 Taxe şi tarife 
pentru eliberarea de 

licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare 

01,02,10 

    17.03.30 Alte încasări din 

impozite indirecte 

  16.10.50 Alte taxe pe 

utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe 

desfăşurare de activit. 

01,02,03,04,10 

        A6 18.10 ALTE 

IMPOZITE ŞI TAXE 

FISCALE 

01,02,10 

          18 10.50 Alte 
impozite şi taxe 

01,02,10 

719 Alte venituri 

operaţionale 

17.00.30 Alte încasări din 

impozite indirecte 

    01,02,10 

        B CONTRIBUŢII DE 

ASIGURĂRI 

03,04,05 

          20.10 
CONTRIBUŢIILE 

ANGAJATORILOR 

03,04,05,6 

    12.03.05 Venituri încasate în 
urma valorificării 

creanţelor de către 

Autoritatea pentru 
Valorificarea 

Activelor Statului 

  20.10.03 Contribuţii 
de asigurări sociale de 

sănătate datorate de 

angajatori 

  

Gr. 75 VENITURI 
NEFISCALE 

      C VENITURI 
NEFISCALE 

  

        C1 VENITURI DIN 

PROPRIETATE 

  

          30.10 VENITURI 

DIN PROPRIETATE 

01,02,03,04, 

05,06,10 

719 Alte venituri 
operaţionale 

20.03. VĂRSĂMINTE DIN 
PROFITUL NET AL 

REGIILOR 

AUTONOME 

  30.10.01 Vărsăminte 
din profitul net al 

regiilor autonome, 

societăţilor şi 
companiilor naţionale 

01,02,10 

719 Alte venituri 

operaţionale 

22.03.05 Restituiri de fonduri 

din finanţarea 
bugetara a anilor 

precedenţi 

  30.10.03 Restituiri de 

fonduri din finanţarea 
bugetara a anilor 

precedenţi 

01,02,03,04, 

05,06,10,10 

706 Venituri din chirii 22.03.07 Venituri din 

concesiuni şi închirieri 

  30.10.05 Venituri din 

concesiuni şi închirieri 

01,02,05,10 

704 Venituri din lucrări 

executate şi servicii 
prestate 

22.03.22 Venituri din cota-parte 

transferata din tarifele 
de utilizare a 

spectrului 

  30.10.06 Venituri din 

cota-parte transferata 
din tarifele de utilizare 

a spectrului 

01,10 



719 Alte venituri 
operaţionale 

22.03.19 Venituri din dividende   30.10.08 Venituri din 
dividende 

01,02,10 

    22.03.23 Păşuni comunale   30.10.09 Venituri din 

utilizarea păşunilor 
comunale 

10 

          30.10.50 Alte venituri 

din proprietate 

01,02,03,04,05 

766 Venituri din dobânzi       31.10 Venituri din 

dobânzi 

  

    2203.09 Venituri din dobânzi   31.10.03 Alte venituri 
din dobânzi 

  

    22 03.30 Încasări din alte surse 

(partea de venituri din 
dobânzi) 

      

751 Venituri din vânzări 

de bunuri şi servicii 

    C2 VÂNZĂRI DE 

BUNURI ŞI 
SERVICII 

  

7511 Venituri din prestări 

de servicii şi alte 
activităţi 

      33.10 VENITURI 

DIN PRESTĂRI DE 
SERVICII ŞI ALTE 

ACTIVITĂŢI 

01,02,03,05,06,10 

704 Venituri din lucrări 
executate şi servicii 

prestate 

21.03.01 Taxe de metrologie   33.10.01 Taxe de 
metrologie 

01,10 

704 Venituri din lucrări 
executate şi servicii 

prestate 

21.03.04 Taxe consulare   33.10.02 Taxe 
consulare 

01,10 

704 Venituri din lucrări 

executate şi servicii 

prestate 

21.03.05 Taxe şi tarife pentru 

analize şi servicii 

efectuate de 
laboratoare 

  33.10.04 Taxe şi tarife 

pentru analize şi 

servicii efectuate de 
laboratoare 

01,02,10 

704 Venituri din lucrări 

executate şi servicii 
prestate 

21.03.17 Taxe şi alte venituri în 

învăţământ 

  33.10.05 Taxe şi alte 

venituri în învăţământ 

01,02,10 

708 Venituri din 

activităţi diverse 

21.03.19 Venituri realizate din 

acţiuni sub egida 
organizaţiilor 

internaţionale 

  33.10.07 Venituri 

realizate cu ocazia 
participării la acţiuni 

sub egida 

organizaţiilor 
internaţionale 

01,10 

704 Venituri din lucrări 

executate şi servicii' 
prestate 

21.03.20 Venituri din prestări 

de servicii 

  33.10.08 Venituri din 

prestări de servicii 

01,02,03,04, 

05,06,10 

704 Venituri din lucrări 

executate şi servicii 
prestate 

21.03.10 Taxe şi alte venituri 

din protecţia mediului 

  33.10.09 Taxe şi alte 

venituri din protecţia 
mediului 

01,10 

708 Venituri din 

activităţi diverse 

22.03.13 Contribuţii pentru 

bilete de tratament şi 
odihna 

  33.10.11 Contribuţia 

pentru bilete de 
tratament şi odihna 

03,10 

708 Venituri din 

activităţi diverse 

21.03.29 Venituri din 

contribuţia lunara de 
întreţinere a 

persoanelor asistate 

  33.10.13 Contribuţia 

de întreţinere a 
persoanelor asistate 

10 

708 Venituri din 
activităţi diverse 

21.03.31 Contribuţia elevilor şi 
studenţilor pentru 

internate, cămine şi 

cantine 

  33.10.14 Contribuţia 
elevilor şi studenţilor 

pentru internate, 

cămine şi cantine 

  

708 Venituri din 

activităţi diverse 

21 03 32 Contribuţia pentru 

tabere şi turism şcolar 

  33.10.15 Contribuţia 

pentru tabere şi turism 

şcolar 

10 

701 Venituri din 

vânzarea produselor 

finite 

21.03.33 Venituri din 

valorificarea 

produselor obţinute 
din activitatea proprie 

sau anexa 

  33.10.16 Venituri din 

valorificarea 

produselor obţinute 
din activitatea proprie 

sau anexa 

  

702 Venituri din 
vânzarea 

semifabricatelor 

          

703 Venituri din 
vânzarea produselor 

reziduale 

          

707 Venituri din 

vânzarea mărfurilor 

          

709 Variaţia stocurilor           

704 Venituri din lucrări 
executate şi servicii 

prestate 

2103.27 Venituri din 
organizarea de cursuri 

de calificare şi 

  33.10.17 Venituri din 
organizarea de cursuri 

de calificare şi 

  



conversie 
profesionala, 

specializare şi 

perfecţionare 

conversie 
profesionala, 

specializare şi 

perfecţionare 

705 Venituri din 

activităţi diverse 

21.03.23 Venituri din serbări şi 

spectacole şcolare, 

manifestări culturale, 
artistice şi sportive 

  33.10.19 Venituri din 

serbări şi spectacole 

şcolare, manifestări 
culturale, artistice şi 

sportive 

  

705 Venituri din studii şi 
cercetări 

21.03.24 Venituri din cercetare   33.10.20 Venituri din 
cercetare 

10 

704 Venituri din lucrări 

executate şi servicii 
prestate 

21.03.28 Venituri din 

contractele încheiate 
cu casele de asigurări 

de sănătate 

  33.10.21 Venituri din 

contractele încheiate 
cu oasele de asigurări 

sociale de sănătate 

10 

708 Venituri din 
activităţi diverse 

      33.10.50 Alte venituri 
din prestări de servicii 

şi alte activităţi 

02,10 

704 Venituri din lucrări 
executate şi servicii 

prestate 

          

          34.10 VENITURI 

DIN TAXE 

ADMINISTRATIVE, 

ELIBERĂRI 
PERMISE 

  

704 Venituri din lucrări 
executate şi servicii 

prestate 

      34.10.50 Alte venituri 
din taxe 

administrative, 

eliberări permise 

10 

    21.03.26 Venituri din taxe 

pentru controlul 

calităţii lucrărilor de 
construcţii 

    01,02,03,04, 

05,06,10 

    21.03.25 Taxe pentru 

schimbarea destinaţiei 
terenurilor agricole 

sau forestiere 

      

          35.10 AMENZI, 

PENALITĂŢI ŞI 

CONFISCĂRI 

01,02,10 

719 Alte venituri 
operaţionale 

22.03.03 Venituri din amenzi şi 
alte sancţiuni aplicate, 

potrivit dispoziţiilor 

egale 

  35.10.50 Alte amenzi, 
penalităţi şi confiscări 

01,02,10 

          36.10 DIVERSE 

VENITURI 

  

790 Venituri din 
despăgubiri din 

asigurări 

21.03.22 Venituri din 
producerea riscurilor 

asigurate 

  36.10.04 Venituri din 
producerea riscurilor 

asigurate 

01,02,03,04, 
05,06,10 

    21.03.12 Vărsăminte din 
disponibilităţile 

instituţiilor publice şi 

activităţilor 
autofinanţate 

  36.10.05 Vărsăminte 
din veniturile si/sau 

disponibilităţile 

instituţiilor publice 

01,02,03,04, 
05,06,10 

719 Alte venituri 

operaţionale 

22.03.30 Încasări din alte surse   36.10.50 Alte venituri 01,02,03 

    21.03.30 Alte venituri de la 

instituţiile publice 

      

          37.10 
TRANSFERURI 

VOLUNTARE, 

ALTELE DECÂT 
SUBVENŢIILE 

01,02,03 

719 Alte venituri 

operaţionale 

40.03.01 Donaţii şi sponsorizări   37.10.01 Donaţii şi 

sponsorizări 

  

779 Venituri din bunuri 

primite cu titlu 

gratuit 

      37.10.50 Alte 

transferuri voluntare 

  

Gr. 79 VENITURI 

EXTRAORDINARE 

(din care capital şi 

altele) 

      II VENITURI DIN 

CAPITAL 

01,02,03,04,05 10 

    30,03 VENITURI DIN 

VALORIFICAREA 
UNOR BUNURI ALE 

STATULUI 

  39.10 VENITURI 

DIN 
VALORIFICAREA 

UNOR BUNURI 

01,02,03,04.05 10 



791 Venituri 
extraordinare din 

operaţiuni cu active 

fixe 

30.03.01 Venituri din 
valorificarea unor 

bunuri ale instituţiilor 

publice 

  39.10.01 Venituri din 
valorificarea unor 

bunuri ale instituţiilor 

publice 

  

791 Venituri 

extraordinare din 

operaţiuni cu active 
fixe 

30.03.02 Venituri din 

valorificarea 

stocurilor de la 
rezervele de stat şi de 

mobilizare 

  39.10.02 Venituri din 

valorificarea 

stocurilor de rezerve 
de stat şi de 

mobilizare 

  

791 Venituri 
extraordinare din 

operaţiuni cu active 

fixe 

30.03.06 Venituri din 
valorificarea 

produselor din 

rezervele proprii ale 
forţelor destinate 

apărării naţionale 

    01,02,10 

791 Venituri 
extraordinare din 

operaţiuni cu active 

fixe 

30.03.04 Venituri din 
privatizare 

  39.10.04 Venituri din 
privatizare 

01,02,10 

791 Venituri 

extraordinare din 

operaţiuni cu active 

fixe 

30.03.07 Încasări din 

valorificarea activelor 

bancare 

  39.10.05 Încasări din 

valorificarea activelor 

bancare 

01,02,10 

791 Venituri 

extraordinare din 
operaţiuni cu active 

fixe 

30.03.09 Încasări din 

valorificarea 
creanţelor preluate de 

la Ministerul 
Finanţelor Publice 

  39.01.06 Venituri 

obţinute în procesul 
de stingere a 

creanţelor bugetare 

01,10 

    22.03.36 Încasări din 

valorificarea 
creanţelor comerciale 

  39.01.50 Alte venituri 

din valorificarea unor 
bunuri 

02,10 

10 

      ÎMPRUMUTURI   III OPERAŢIUNI 

FINANCIARE 

01,10 

    42,03 ÎNCASĂRI DIN 

RAMBURSAREA 

ÎMPRUMUTURILOR 
ACORDATE 

  40.10 ÎNCASĂRI 

DIN 

RAMBURSAREA 
ÎMPRUMUTURILOR 

ACORDATE 

10 

    42.03.30 Încasări din 

rambursarea 

împrumuturilor 

  40.10.50 Încasări din 

rambursarea altor 

împrumuturi acordate 

  

    44.03.01 Împrumuturi interne 
pentru investiţii 

      

    44.03.02 Împrumuturi externe 

pentru investiţii 

      

772 Subvenţii       IV SUBVENŢII 01,01,04,10 

7722 Subvenţii de la alte 

administraţii 

      43.10 SUBVENŢII 

DE LA ALTE 
ADMINISTRAŢII 

01,02,04,10 

    38,03 SUBVENŢII DE LA 

BUGET PRIMITE 
DE INSTITUŢIILE 

PUBLICE 

  43.10.09 Subvenţii 

pentru instituţii 
publice 

  

    38.03.01 Subvenţii de la 
bugetul de stat 

      

    38.03.02 Subvenţii de la 

bugetele locale 

      

NOTĂ: Corespondenţele dintre conturile de venituri şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare nu 

sunt limitative. În funcţie de natura veniturilor se mai pot utiliza şi alte conturi de venituri. 
- contul 719 "Alte venituri operaţionale" corespunzător codului nou de clasificaţie bugetară 

37.10.01 "Donaţii şi sponsorizări" se modifică în: 779 "Venituri din bunuri şi servicii primite cu 
titlu gratuit". 
- Conturile 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" şi 7511 "Venituri din prestări de 

servicii şi alte activităţi" corespunzător codurilor C2 "Vânzări de bunuri şi servicii" şi 33.10 
"Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" se elimină. 

(la data 22-mai-2006 anexa 10 modificat de subpunctul X.. din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 

Anexa nr. 11: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE ŞI 

CHELTUIELILE EVIDENŢIATE în AFARA BUGETELOR LOCALE 

TABEL DE CONCORDANŢĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ŞI CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 

VENITURI 

https://idrept.ro/00092985.htm#do|ax1|spx.


Cont 
contab. 

Denumire cont 
Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu modificările 

ulterioare 

  Capitol 
Subcapitol 

Paragraf 

Clasificaţia în vigoare 
începând cu anul 2006. 

Aparţine 

buget: 

** 

      I VENITURI 

CURENTE 

I VENITURI CURENTE   

Gr. 75 VENITURI 

NEFISCALE 

    C VENITURI 

NEFISCALE 

  

7514 Diverse venituri       36.11 DIVERSE 
VENITURI 

01 

    22.31.31 Taxe speciale (venituri 

în afara bug. locale) 

  36.11.06 Taxe speciale 11 

    22.31.32 Amortizare mijloace 

fixe (venituri în afara 

bug locale) 

  36.11.07 Amortizare 

mijloace fixe 

11 

    22.31.33 Depozite speciale 

pentru construcţii de 

locuinţe (venituri în 
afara bug. locale) 

  36.11.08 Depozite 

speciale pentru 

construcţii de locuinţe 

11 

    22.31.34 Fondul de risc (venituri 

în afara bug locale) 

  36.11.09 Fondul de risc 11 

    22.31.35 Fond de rulment 

(venituri în afara bug 

locale) 

  36.11.10 Fond de 

rulment 

11 

    22.31.30 încasări din alte surse   36.11.50 Alte venituri   

Anexa nr. 12: CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELOR 
PUBLICE 

TABEL DE CONCORDANŢĂ ÎNTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ŞI CLASIFICAŢIA BUGETARĂ 

CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ 

Cont contab. Denumire cont 
Clasificaţia conform OMF nr. 1394/1995 cu modificările ulterioare 

Clasificaţia în vigoare începând cu anul 

2006. 

CHELTUIELI CHELTUIELI 

    A. CHELTUIELI CURENTE 01. CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

      10 TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

641 Cheltuieli cu salariile 

personalului 

10 Cheltuieli cu salariile 10.01 Cheltuieli salariale în bani 

    10.01 Fond aferent salariilor de 
baza 

10.01.01 Salarii de baza 

    10.02 Salarii de merit 10.01.02 Salarii de merit 

    10.03 Indemnizaţie de 
conducere 

10.01.03 Indemnizaţie de conducere 

    10.04 Spor de vechime 10.01.04 Spor de vechime 

    10.05 Sporuri pentru condiţii de 
munca 

10.01.05 Sporuri pentru condiţii de 
munca 

    10.06 Alte sporuri 10.01.06 Alte sporuri 

    10.07 Ore suplimentare 10.01.07 Ore suplimentare 

    10.08 Fond de premii 10.01.08 Fond de premii 

    10.09 Prima de vacanta 10.01.09 Prima de vacanta 

    10.10 Fond pentru posturi 

ocupate prin cumul 

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate 

prin cumul 

    10.11 Fond aferent plaţii cu ora 10.01.11 Fond aferent plaţii cu ora 

    10.13 Indemnizaţii plătite unor 

persoane din afara unităţii 

10.01.12 Indemnizaţii plătite unor 

persoane din afara unităţii 

646 Cheltuieli cu indemnizaţii 
de delegare, detaşare şi 

alte drepturi salariale în 

bani 

    10.01.13 Indemnizaţii de delegare 

    14 Deplasări, detaşări, 

transferări 

10.01.14 Indemnizaţii de detaşare 

        10.01.15 Alocaţii pentru transportul la 
şi de la locul de munca 

        10.01.16 Alocaţii pentru locuinţe 

    10.14 Alte drepturi salariale 10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 

642 Cheltuieli salariale în 

natura 

    10.02 Cheltuieli salariale în natura 

    15. Tichete de masa 10.02.01 Tichete de masa 



        10.02.02 Norme de hrana 

        10.02.03 Uniforme şi echipament 

obligatoriu 

        10.02.04 Locuinţa de serviciu folosita 
de salariat şi familia sa 

        10.02.05 Transportul la şi de la locul de 

munca 

        10.02.30 Alte drepturi salariale în 

natura 

645 Cheltuieli privind 
asigurările sociale 

    10.03 Contribuţii 

    11 Contribuţii pentru 

asigurări sociale de stat 

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale 

de stat 

    12 Contribuţii pentru 

asigurările de şomaj 

10.03.02 Contribuţii de asigurări de 

somai 

    13 Contribuţii pentru 
asigurările sociale de 

sănătate 

10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate 

    16 Contribuţii de asigurări 
pentru accidente de 

munca şi boli profesionale 

10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru 
accidente de munca şi boli profesionale 

    21.05 Alte drepturi stabilite de 
dispoziţiile legale (Legea 

nr. 15/1998 cu modif.) 

10.03.05 Prime de asigurare viata 
plătite de angajator pentru angajaţi 

        20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

        20.01 Bunuri şi servicii 

6028 Cheltuieli privind alte 
materiale consumabile 

24.05 Furnituri de birou 20.01.01 Furnituri de birou 

6028 Cheltuieli privind alte 

materiale consumabile 

24.06 Materiale pentru curăţenie 20.01.02 Materiale pentru curăţenie 

610 Cheltuieli privind energia 

şi apa 

24.01 încălzit 20.01.03 Încălzit Iluminat şi forţa 

motrică 

    24.02 Iluminat şi forţa motrică   

610 Cheltuieli privind energia 

şi apa 

24.03 Apa, canal, salubritate 20.01.04 Apa, canal şi salubritate 

6022 Cheltuieli privind 

combustibilii 

    20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 

6024 Cheltuieli privind piesele 

de schimb 

    20.01.06 Piese de schimb 

624 Cheltuieli cu transportul 

de bunuri şi personal 

21.05 Alte drepturi stabilite de 

dispoziţiile legale 

20.01.07 Transport 

626 Cheltuieli poştale şi taxe 
de telecomunicaţii 

24.04 Posta, telefon, telex, 
radio, televizor, telefax 

20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, 
tv, internet 

*   25 Materiale şi prestări de 

servicii cu caracter 
funcţional 

20.01.09 Materiale şi prestări de 

servicii cu caracter funcţional 

628 Alte cheltuieli cu servicii 

executate de terţi; 

24.07 Alte materiale şi prestări 

de servicii 

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare 

6028 Cheltuieli privind alte 

materiale consumabile 

      

611 Cheltuieli cu întreţinerea 
şi reparaţiile 

27 Reparaţii curente 20.02 Reparaţii curente 

602 Cheltuieli cu materiale 

consumabile 

22.00 Hrana 20.03 Hrana 

6027 Cheltuieli privind hrana 22.01 Hrana pentru oameni 20.03.01 Hrana pentru oameni 

6026 Cheltuieli privind furajele 22.02 Hrana pentru animale 20.03.02 Hrana pentru animale 

6029 Cheltuieli privind 
medicamentele şi 

materialele sanitare 

23 Medicamente şi materiale 
sanitare 

20.04 Medicamente şi materiale 
sanitare 

    23.01 Medicamente 20.04.01 Medicamente 

    23.02 Materiale sanitare 20.04.02 Materiale sanitare 

    23.03 Reactivi 20.04.03 Reactivi 

    23.04 Dezinfectanţi 20.04.04 Dezinfectanţi 

603 Cheltuieli privind 

materialele de natura 

obiectelor de inventar 

26 Obiecte de inventar de 

mica valoare sau scurta 

durata şi echipament 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 

    26.02 Echipament 20.05.01 Uniforme şi echipament 

    26.01 Lenjerie şi accesorii de 

pat 

20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat 

    26.03 Alte obiecte de inventar 

de mica valoare sau scurta 

durata 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 

https://idrept.ro/00049067.htm


614 Cheltuieli cu deplasări, 
detaşări, transferări 

30.07 Alte cheltuieli autorizate 
de dispoziţii legale 

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 

        20.06.01 Deplasări interne, detaşări, 

transferări 

        20.06.02 Deplasări în străinătate 

6028 Cheltuieli privind alte 

materiale consumabile 

    20.09 Materiale de laborator 

*   40.16 Planul naţional de 

cercetare - dezvoltare şi 

inovare 

20.10 Cercetare-dezvoltare 

    40.59 Transferuri pentru 

cercetare-dezvoltare 

(granturi) 

  

    40.24 Plan sectorial   

603 Cheltuieli privind 

materialele de natura 
obiectelor de inventar 

29 Cârti şi publicaţii 20.11 Cârti, publicaţii şi materiale 

documentare 

622 Cheltuieli privind 

comisioanele şi onorariile 

40.30 Onorariile pentru 

expertizele contabile 
dispuse în cadrul 

procesului penal 

Ordonanţa Guvernului 
50/97; Ordonanţa 

Guvernului 65/94 

20.12 Consultanta şi expertiza 

629 Alte cheltuieli autorizate 
prin dispoziţii legale 

30.01 Calificarea, perfecţionarea 
şi specializarea 

profesionala a salariaţilor 

20.13 Pregătire profesionala 

    40.67 Plaţi pentru angajatorii 

care organizează 

programe de formare 
profesionala pentru 

proprii angajaţi. 

  

629 Alte cheltuieli autorizate 
prin dispoziţii legale 

30.03 Protecţia muncii 20.14 Protecţia muncii 

609 Cheltuieli cu alte stocuri     20.15 Muniţie, furnituri şi armament de 

natura activelor fixe pentru armată 

        20.16 Studii şi cercetări 

*   40.31 Transferuri pentru 

finanţarea patrimoniului 
genetic al animalelor 

20.18 Plaţi pentru finanţarea 

patrimoniului genetic al animalelor 

    40.54 Cabaline din patrimoniul 

genetic naţional 

  

*   40.12 Contribuţii ale 

administraţiei publice 

locale la realizarea unor 
lucrări şi servicii de 

interes public local, în 

baza unor convenţii sau 
contracte de asociere 

20.19 Contribuţii ale administraţiei 

publice locale la realizarea unor lucrări 

şi servicii de interes public local, în 
baza unor convenţii sau contracte de 

asociere 

*   40.92 Reabilitare infrastructura 

program inundaţii pentru 
autorităţi publice locale 

20.20 Reabilitare infrastructura 

program inundaţii pentru autorităţi 
publice locale 

    40.48 Meteorologie şi 

hidrologie 

20.21 Meteorologie 

*       20.22 Finanţarea acţiunilor din 

domeniul apelor 

*   40.49 Prevenirea şi combaterea 
inundaţiilor şi îngheţurilor 

20.23 Prevenirea şi combaterea 
inundaţiilor şi îngheţurilor 

627 Cheltuieli cu servicii 

bancare şi asimilate 

    20.24 Comisioane şi alte costuri 

aferente împrumuturilor 

        20.24.01 Comisioane şi alte costuri 

aferente împrumuturilor externe 

    50.06 Comisioane pentru 
operaţiunile prin contul 

curent general al 

Trezoreriei Statului 

20.24.02 Comisioane şi alte costuri 
aferente împrumuturilor interne 

        20.24.03 Stabilirea riscului de tara 

    40.29 Despăgubiri civile, 

precum şi cheltuieli 
judiciare şi extrajudiciare 

derivate din acţiuni în 

reprezentarea intereselor 
statului, potrivit 

dispoziţiilor legale 

20.25 Cheltuieli judiciare şi 

extrajudiciare derivate din acţiuni în 
reprezentarea intereselor statului, 

potrivit dispoziţiilor legale 

    30 Alte cheltuieli 20.30 Alte cheltuieli 



623 Cheltuieli de protocol, 
reclama şi publicitate 

    20.30.01 Reclama şi publicitate 

623 Cheltuieli de protocol, 

reclama şi publicitate 

30.02 Protocol 20.30.02 Protocol şi reprezentare 

613 Cheltuieli cu primele de 

asigurare 

    20.30.03 Prime de asigurare non-viaţă 

612 Cheltuieli cu chiriile     20.30.04 Chirii 

*   30.04 Transmiterea drepturilor 20.30.06 Prestări servicii pentru 

transmiterea drepturilor 

*   32 Fondul Preşedintelui 20.30.07 Fondul Preşedintelui/ Fondul 
conducătorului instituţiei publice 

*   33 Fondul Primului ministru 20.30.08 Fondul Primului ministru 

*   40.28 Executarea silita a 
creanţelor bugetare 

20.30.09 Executarea silită a creanţelor 
bugetare 

*   30.07 Alte cheltuieli autorizate 

prin dispoziţii legale 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 

        30 TITLUL III DOBÂNZI 

666 Cheltuieli privind 

dobânzile 

50 Dobânzi aferente datoriei 

publice şi alte cheltuieli 

30.01 Dobânzi aferente datoriei publice 

interne 

    50.01 Dobânzi aferente datoriei 

publice interne 

30.01.01 Dobânzi aferente datoriei 

publice interne directe 

    88.02 Plaţi de dobânzi şi 
comisioane 

30.01.02 Dobânzi aferente creditelor 
interne garantate 

    51.03 Dobânzi, comisioane şi 

alte cheltuieli aferente 
împrumuturilor 

  

666 Cheltuieli privind 
dobânzile 

    30.02 Dobânzi aferente datoriei publice 
externe 

    50.02 Dobânzi, comisioane şi 

alte costuri aferente 
datoriei publice externe 

30.02.01 Dobânzi, aferente datoriei 

publice externe directe 

    85.02 Plaţi de dobânzi şi 

comisioane 

30.02.02 Dobânzi aferente creditelor 

externe contractate de ordonatorii de 
credite 

    86.02 Plaţi de dobânzi şi 

comisioane din fondul de 
garantare 

30.02.03 Dobânzi aferente creditelor 

externe garantate si/sau directe 
subîmprumutate 

    86.04 Plaţi de dobânzi şi 

comisioane la credite 
externe contractate de stat 

  

    50.02 Dobânzi, comisioane şi 

alte costuri aferente 
datoriei publice externe 

30.02.05 Dobânzi aferente datoriei 

publice externe locale 

666 Cheltuieli privind 

dobânzile 

    30.03 Alte dobânzi 

    51.01 Dobânzi aferente 

împrumuturilor din fondul 

de tezaur 

30.03.01 Dobânzi aferente 

împrumuturilor din fondul de tezaur 

    51.02 Dobânda datorata 

trezoreriei statului 

30.03.02 Dobânda datorata trezoreriei 

statului 

    51.04 Dobânzi aferente 
împrumuturilor temporare 

din trezoreria statului 

30.03.03 Dobânzi aferente 
împrumuturilor temporare din trezoreria 

statului 

    51.05 Dobânzi la depozite şi 
disponibilităţi păstrate în 

contul trezoreriei statului 

30.03.04 Dobânzi la depozite şi 
disponibilităţi păstrate în contul 

trezoreriei statului 

    88.02 Plaţi de dobânzi şi 
comisioane, dobânzile şi 

comisioanele la 

operaţiunile de leasing) 

30.03.05 Dobânzi la operaţiunile de 
leasing 

670 Subvenţii 35+36 Subvenţii + Prime 40 TITLUL IV SUBVENŢII 

670 Subvenţii     SUBVENŢII 

    35.02 Subvenţii pe produse şi 
activităţi 

40.01 Subvenţii pe produse 

        40.02 Subvenţii pe activităţi 

    35.03 Subvenţii pentru 
acoperirea diferenţelor de 

preţ şi tarif 

40.03 Subvenţii pentru acoperirea 
diferenţelor de preţ şi tarif 

    35.04 Subvenţii pentru 

transportul feroviar public 

de calatori 

40.04 Subvenţii pentru susţinerea 

transportului feroviar public de calatori 

    35.05 Subvenţii pentru 
transportul de calatori cu 

metroul 

40.05 Subvenţii pentru transportul de 
calatori cu metroul 



    40.82 Transferuri pentru acţiuni 
de ecologizare 

40.06 Acţiuni de ecologizare 

    40.50 Cheltuieli pentru 

valorificarea cenuşilor de 
pirita 

40.07 Valorificarea cenuşilor de pirita 

    40.13 Diferenţa de dobânzi 

aferentă creditelor 
bancare subvenţionată 

potrivit 

40.08 Subvenţii pentru dobânzi la 

credite bancare 

    40.67 Plaţi pentru angajatorii 
care organizează 

programe de formare 

40.09 Plaţi către angajatori pentru 
formarea profesionala a angajaţilor 

    40.85 Panduri nerambursabile 
acordate pentru crearea de 

noi locuri de munca 

pentru şomeri 

40.10 Fonduri nerambursabile pentru 
crearea de noi locuri de munca 

    37 Prime acordate 

producătorilor agricoli 

40.11 Prime acordate producătorilor 

agricoli 

    40.69 Completarea primelor de 
asigurare 

40.12 Subvenţii pentru completarea 
primelor de asigurare pentru factorii de 

risc din agricultura 

    40.62 Stimularea exporturilor 40.13 Stimularea exporturilor 

    40.56 Transferuri pentru 

drumuri, cai ferate, aviaţie 

şi navigaţie 

40.14 Susţinerea infrastructurii de 

transport 

    40.53 Sprijinirea producătorilor 

agricoli 

40.15 Sprijinirea producătorilor agricoli 

    40.22 Cheltuieli pentru 

susţinerea programelor 

tehnice de conservare sau 
de 

40.16 Programe de conservare sau de 

închidere a minelor 

    40.68 Programe de protecţie 

sociala şi integrare 
socioprofesionala a 

persoanelor cu handicap 

40.17 Programe de protecţie sociala şi 

integrare socioprofesionala a 
persoanelor cu handicap 

    40.23 Protecţie sociala ce se 
acorda pentru unele 

activităţi din sectorul 

minier 

40.18 Protecţie sociala în sectorul 
minier 

    40.65 Plaţi pentru stimularea 

creării de locuri de munca 

40.19 Plaţi pentru stimularea creării de 

locuri de munca 

        40.30 Alte subvenţii 

        50 TITLUL V FONDURI DE 

REZERVA 

        50.01 Fond de rezerva bugetara la 
dispoziţia Guvernului 

        50.02 Fond de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului 

        50.04 Fond de rezerva bugetara la 

dispoziţia autorităţilor locale 

      (Consolidabile) 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂŢI ALE 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

671 Transferuri curente intre 

unităţi ale administraţiei 

publice 

    51.01 Transferuri curente 

    35.01 Subvenţii de la buget 
pentru instituţii publice 

51.01.01 Transferuri către instituţii 
publice 

    40.83 Transferuri către Consiliul 

Naţional de Formare 
Profesionala a Adulţilor 

  

    40.88 Transferuri către Consiliul 

Naţional al Persoanelor 
Vârstnice 

  

    40.57 Transferuri pentru 

finanţarea de baza a 
învăţământului superior 

51.01.02 Finanţarea de baza a 

învăţământului superior 

    40.60 Transferuri pentru acţiuni 

de sănătate 

51.01.03 Acţiuni de sănătate 

    39.07 Transferuri din bugetul de 

stat către bugetele locale, 

pentru drepturile acordate 
persoanelor cu handicap 

51.01.04 Finanţarea drepturilor 

acordate persoanelor cu handicap 

    39.24 Transferuri către bugetele 

locale pentru aeroporturi 
de interes local 

51.01.05 Finanţarea aeroporturilor de 

interes local 



    39.31 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale 

din Fondul de intervenţie 

51.01.06 Transferuri din Fondul de 
intervenţie 

    39.04 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

51.01.07 Transferuri din bugetul de stat 
către bugetul asigurărilor sociale de stat 

    39.06 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetul 

asigurărilor pentru şomaj 

51.01.08 Transferuri din bugetul de stat 
către bugetul asigurărilor pentru şomaj 

    39.10 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetul fondului 

naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 
reprezentând contribuţia 

datorata de 

51.01.09 Transferuri privind contribuţii 
de sănătate pentru persoane care 

satisfac serviciul militar în termen 

    39.11 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetul fondului 

naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 
reprezentând contribuţia 

datorata de 

51.01.10 Transferuri privind contribuţii 
de sănătate pentru persoane care 

execută pedepse private de libertate sau 

arest preventiv 

    39.13 Transferuri din bugetul de 

stat către bugetul fondului 

naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 

51.01.11 Transferuri din bugetul de stat 

către bugetul fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 

    39.16 Contribuţia persoanelor 

asigurate pentru 
finanţarea ocrotirii 

sănătăţii 

51.01.12 Contribuţia persoanelor 

asigurate pentru finanţarea ocrotirii 
sănătăţii 

    39.05 Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale 

pentru lucrările de 

cadastru imobiliar 

51.01.13 Transferuri pentru lucrările de 
cadastru imobiliar 

    39.21 Transferuri din bugetele 

consiliilor judeţene pentru 

finanţarea centrelor de zi 
pentru protecţia copilului 

51.01.14 Transferuri din bugetele 

consiliilor judeţene pentru finanţarea 

centrelor de zi pentru protecţia copilului 

    39.12 Transferuri din bugetele 

locale pentru instituţiile 

de asistenta sociala pentru 

persoanele cu handicap 

51.01.15 Transferuri din bugetele locale 

pentru instituţiile de asistenta sociala 

pentru persoanele cu handicap 

    39.17 Transferuri din bugetul 
asigurărilor sociale de stat 

către bugetul fondului 

naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate 

reprezentând contribuţia 

persoanelor aflate în 
concediu medical, 

concediu medical pentru 

sarcină şi lăuzie sau în 
concediu medical pentru 

îngrijirea copilului bolnav 

în vârstă de până la 7 ani 

51.01.16 Transferuri din bugetul 
asigurărilor sociale de stat către bugetul 

fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 

    39.22 Transferuri din bugetul 

fondului pentru plata 

ajutorului de şomaj către 

bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

51.01.17 Transferuri din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj către bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

    39.27 Transferuri din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 

către bugetele locale 

pentru finanţarea 
programelor pentru 

ocuparea temporara a 

forţei de munca 

51.01.18 Transferuri din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj către bugetele 

locale pentru finanţarea programelor 

pentru ocuparea temporara a forţei de 
munca 

    39.26 Transferuri din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj 

către bugetul fondului 
naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate 

51.01.19 Transferuri din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj către bugetul 

fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate 

    39.30 Transferuri din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 

către bugetul asigurărilor 

sociale de stat 
reprezentând asigurare 

pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale 

pentru şomeri pe durata 

practicii profesionale 

51.01.20 Transferuri din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj către bugetul 

asigurărilor sociale de stat reprezentând 

asigurare pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale pentru şomeri pe 

durata practicii profesionale 



    39.15 Transferuri din bugetul 
asigurărilor sociale de stat 

către bugetul fondului 

naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate 

reprezentând contribuţia 

persoanelor aflate în 
concediu medical din 

cauza de accident de 

munca sau boala 
profesionala 

51.01.21 Transferuri din bugetul 
asigurărilor sociale de stat către bugetul 

fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate reprezentând 
contribuţia persoanelor aflate în 

concediu medical din cauza de accident 

de munca sau boala profesionala 

    39.08 Transferuri reprezentând 

cota-parte din tarifele de 
utilizare a spectrului 

51.01.22 Transferuri reprezentând cota-

parte din tarifele de utilizare a 
spectrului 

    39.32 Vărsăminte efectuate 

către bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate din 

valorificarea creanţelor 
bugetare 

51.01.23 Vărsăminte efectuate către 

bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate din 

valorificarea creanţelor bugetare 

    39.18 Transferuri din bugetele 

consiliilor locale şi 
judeţene pentru acordarea 

unor ajutoare către 

unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de 

extremă dificultate 

51.01.24 Transferuri din bugetele 

consiliilor locale şi judeţene pentru 
acordarea unor ajutoare către unităţile 

administrativ-teritoriale în situaţii de 

extremă dificultate 

    40.44 Programe pentru sănătate 20.26 Programe pentru sănătate 

672 Transferuri de capital 

intre unităţi ale 
administraţiei publice 

    51.02 Transferuri de capital 

    39.02 Transferuri din bugetul de 

stat către bugetele locale 
pentru drumuri judeţene, 

comunale şi pentru 

străzile care se vor 
amenaja în perimetrele 

destinate construcţiilor de 

cvartale de locuinţe noi în 
localităţi rurale şi urbane 

51.02.01 Finanţarea străzilor care se vor 

amenaja în perimetrele destinate 
construcţiilor de cvartale de locuinţe 

noi 

    39.03 Transferuri din bugetul de 

stat către bugetele locale 
pentru investiţii finanţate 

parţial din împrumuturi 

externe 

51.02.02 Investiţii finanţate parţial din 

împrumuturi externe 

    39.14 Program privind 

pietruirea drumurilor 

comunale şi alimentarea 
cu apa a satelor 

51.02.03 Programul pentru pietruirea 

drumurilor şi alimentarea cu apă a 

satelor 

    39.19 Transferuri de la bugetul 

de stat către bugetele 
locale pentru construcţii 

de locuinţe şi săli de sport 

51.02.04 Programul pentru construcţii 

de locuinţe şi săli de sport 

    39.20 Transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele 

locale pentru finanţarea 

elaborării si/sau 

actualizării planurilor 

urbanistice generale şi a 

regulamentelor locale de 
urbanism 

51.02.05 Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 

generale şi a regulamentelor locale de 

urbanism 

    39.25 Transferuri din bugetul de 

stat către bugetele locale 
pentru retehnologizarea 

centralelor termice şi 

electrice de termoficare 

51.02.06 Retehnologizarea centralelor 

termice şi electrice de termoficare 

    39.28 Transferuri de la bugetul 

de stat către bugetele 

locale pentru finanţarea 
studiilor de fezabilitate 

aferente proiectelor 

SAPARD 

51.02.07 Finanţarea studiilor de 

fezabilitate aferente proiectelor 

SAPARD 

    40.79 Transferuri pentru 

aparatura medicala de 

mare performanta 

51.02.08 Aparatura medicala de mare 

performanta 

    39.34 Transferuri din bugetul de 

stat către bugetele locale 
pentru finanţarea 

acţiunilor privind 

reducerea riscului seismic 

51.02.09 Finanţarea acţiunilor privind 

reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente cu destinaţie de 

locuinţa 



al construcţiilor existente 
cu destinaţie de locuinţă 

    41 Transferuri 

neconsolidabile 

55 TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

673 Transferuri interne.     55.01 A. Transferuri interne. 

    40.18 Transferuri aferente 

restructurării industriei de 
apărare 

55.01.01 Restructurarea industriei de 

apărare 

    40.46 Sprijin financiar pentru 

activitatea Comitetului 
Olimpic Roman 

55.01.02 Sprijin financiar pentru 

activitatea Comitetului Olimpic Roman 

    40.55 Programe cu finanţare 

rambursabila 

55.01.03 Programe cu finanţare 

rambursabila 

    40.81 Fond de garantare a 

împrumuturilor acordate 

întreprinderilor mici şi 
mijlocii Legea 133/99 

55.01.04 Fondul de garantare a 

împrumuturilor acordate 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

    40.86 Programul de realizare a 

sistemului naţional 
antigrindină (Hotărârea 

Guvernului 604/1999) art. 

4 

55.01.05 Programul de realizare a 

sistemului naţional antigrindină 

    40.89 Transferuri pentru 

sprijinirea proprietarilor 

de păduri 

55.01.06 Sprijinirea proprietarilor de 

păduri 

    40.93 Programe comunitare 55.01.07 Programe comunitare 

    40.94 Programe cu finanţare 
nerambursabila 

55.01.08 Programe PHARE 

    40.20 Cofinanţarea contribuţiei 

financiare a Comunităţii 
Europene 

  

    40.95 Programe ISPA 55.01.09 Programe ISPA 

    40.96 Programe SAPARD 55.01.10 Programe SAPARD 

      Începând din anul 2007 55.01.11 Cofinanţarea asistentei 

financiare nerambursabile post aderare 

de la Comunitatea Europeana 

    73 Investiţii ale regiilor 

autonome şi societăţilor 

comerciale cu capital de 
stat 

55.01.12 Investiţii ale regiilor autonome 

şi societăţilor comerciale cu capital de 

stat 

    75 Finanţarea programelor de 

dezvoltare 

55.01.13 Programe de dezvoltare 

    40.21 Plaţi efectuate în cadrul 

programelor de dezvoltare 

  

    40.26 Transferuri aferente 
Fondului Naţional de 

Preaderare 

55.01.14 Fond Naţional de Preaderare 

    40.27 Transferuri aferente 
Fondului Roman de 

Dezvoltare Sociala 

55.01.15 Fond Roman de Dezvoltare 
Sociala 

    40.98 Sprijinirea înfiinţării de 
noi întreprinderi şi 

susţinerea dezvoltării 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

55.01.16 Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

    40.78 Transferuri pentru 

programe şi proiecte de 
prevenire a accidentelor 

de munca şi a bolilor 

profesionale 

55.01.17 Transferuri pentru programe şi 

proiecte de prevenire a accidentelor de 
munca şi a bolilor profesionale 

        55.01.18 Alte transferuri curente interne 

674 Transferuri în străinătate     55.02 B. Transferuri curente în 

străinătate (către organizaţii 
internaţionale) 

    40.11 Contribuţii şi cotizaţii la 

organisme internaţionale 

55.02.01 Contribuţii şi cotizaţii la 

organisme internaţionale 

    40.51 Cooperare economica 

internaţionala 

55.02.02 Cooperare economica 

internaţionala 

    40.80 Alte transferuri 55.02.04 Alte transferuri curente în 
străinătate 

    40.14 Contribuţia României la 

bugetul Uniunii Europene 

55 .. 03 C. Contribuţia României la 

bugetul U.E. 

        55.03.01 Contribuţii din taxe vamale 

        55.03.02 Contribuţii din resursa bazata 

pe TVA 
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        55.03.03 Contribuţii din resursa bazata 
pe VNB 

        55.03.10 Alte contribuţii 

        57 TITLUL VIII ASISTENTA 
SOCIALA 

676 Asigurări sociale     57.01 Asigurări sociale 

    40.05 Pensii de asigurări sociale   

    40.04 Pensii şi ajutoare 

I.O.V.R., militari şi alte 

persoane 

  

    40.15 Plaţi compensatorii   

    40.07 Indemnizaţia de şomaj   

    21.05 Alte drepturi stabilite de 
dispoziţiile legale 

  

    40.80 Alte transferuri   

677 Ajutoare sociale     57.02 Ajutoare sociale 

    40.03 Alocaţii şi alte ajutoare 

pentru copii 

  

    40.10 Transferuri către căminele 
pentru persoane vârstnice 

  

    40.42 Alocaţie de încredinţare şi 

plasament familial 

  

    40.43 Ajutor anual pentru 

veteranii de război 

  

    40.17 Alocaţia familiala 
complementara 

  

    40.73 Instituţii de protecţie a 
persoanelor cu handicap 

  

    40.58 Transferuri pentru 

constituirea fondului de 
garantare a creditelor 

bancare acordate 

studenţilor 

  

    40.70 Susţinerea sistemului de 

protecţie a copilului 

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 

    40.08 Ajutoare sociale   

    40.90 Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei 

  

    40.91 Renta viagera   

    40.97 Alocaţii şi indemnizaţii 

pentru persoanele cu 

handicap 

  

    40.25 Alocaţia de susţinere 

pentru familiile 

monoparentale 

  

    40.06 Servicii sociale   

    21.05 Alte drepturi stabilite de 

dispoziţiile legale 

  

    40.09 Alte ajutoare, alocaţii şi 

indemnizaţii 

  

    21.01 Rechizite şcolare   

    31 Manuale   

    21.02 Transport elevi, studenţi, 

şomeri, asistaţi, bolnavi, 
invalizi şi însoţitorii lor 

  

    21.03 Drepturi pentru elevi şi 

studenţi pe perioada 
concursurilor si 

  

    21.04 Drepturi pentru donatorii 

de sânge 

57.02.02 Ajutoare sociale în natura 

    21.06 Tratament balnear şi 

odihna 

  

    21.07 Drepturi în natura pentru 
elevi 

  

        59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 

679 Alte cheltuieli 40.02 Burse 59.01 Burse 

        59.02 Ajutoare pentru daune provocate 

de calamităţile naturale 

    40.35 Finanţarea partidelor 
politice 

59.03 Finanţarea partidelor politice 

    40.32 Sprijinirea organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând 

59.04 Sprijinirea organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor 



minorităţilor naţionale 
altele decât cele care 

primesc subvenţii de la 

bugetul de stat potrivit 
legii 

naţionale altele decât cele care primesc 
subvenţii de la bugetul de stat potrivit 

legii 

    40.37 Finanţarea unor programe 

şi proiecte interetnice şi 
combatere a intolerantei 

59.05 Finanţarea unor programe şi 

proiecte interetnice şi combatere a 
intolerantei 

    40.40 Sprijin financiar pentru 

producerea şi distribuirea 
filmelor 

59.06 Producerea şi distribuirea 

filmelor 

    40.34 Sprijinirea activităţii 

romanilor de pretutindeni 
şi a organizaţiilor 

reprezentative ale acestora 

59.07 Sprijinirea activităţii romanilor 

de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora 

    40.45 Programe pentru tineret 59.08 Programe pentru tineret 

    40.63 Despăgubiri acordate 

producătorilor agricoli în 

caz de calamităţi naturale 
în agricultură 

59.09 Despăgubiri acordate 

producătorilor agricoli în caz de 

calamităţi naturale în agricultură 

    40.64 Fond la dispoziţia 

primului-ministru pentru 

sprijinirea comunităţilor 

romaneşti de pretutindeni 

59.10 Fond la dispoziţia primului-

ministru pentru sprijinirea comunităţilor 

romaneşti de pretutindeni 

    40.41 Asociaţii şi fundaţii 59.11 Asociaţii şi fundaţii 

    40.61 Susţinerea cultelor 59.12 Susţinerea cultelor 

    40.75 Contribuţia statului, care 
se aloca Patriarhiei 

Romane, pentru 

sprijinirea aşezămintelor 
Bisericii Ortodoxe 

Romane din afara 

graniţelor 

59.13 Contribuţia statului, pentru 
sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane 

din afara graniţelor 

    40.66 Contribuţia statului la 

salarizarea personalului 

de cult 

59.14 Contribuţia statului la salarizarea 

personalului de cult 

    40.72 Contribuţii la salarizarea 

personalului neclerical 

59.15 Contribuţii la salarizarea 

personalului neclerical 

    40.33 Promovarea imaginii şi 
intereselor romaneşti 

peste hotare 

59.16 Promovarea imaginii şi 
intereselor româneşti peste hotare 

    40.29 Despăgubiri civile, 
precum şi cheltuieli 

judiciare şi extrajudiciare 

derivate din acţiuni în 
reprezentarea intereselor 

statului, potrivit 

dispoziţiilor legale 

59.17 Despăgubiri civile 

    40.52 Despăgubiri pentru 

animale sacrificate în 

vederea prevenirii şi 
combaterii epizootiilor 

59.18 Despăgubiri pentru animale 

sacrificate în vederea prevenirii şi 

combaterii epizootiilor 

    40.71 Indemnizaţia de merit 59.19 Indemnizaţia de merit 

    40.87 Sume destinate finanţării 
programelor sportive 

realizate de structurile 

sportive de drept privat 

59.20 Sume destinate finanţării 
programelor sportive realizate de 

structurile sportive de drept privat 

    40.39 Comenzi de stat pentru 

cârti şi publicaţii 

59.21 Comenzi de stat pentru cârti şi 

publicaţii 

    40.36 Finanţarea acţiunilor cu 
caracter ştiinţific şi social-

cultural 

59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi 
social-cultural 

    40.38 Finanţarea Ansamblului 
"Memorialul victimelor 

comunismului şi al 

rezistentei Sighet" 

59.23 Finanţarea Ansamblului 
"Memorialul victimelor comunismului 

şi al rezistentei Sighet" 

    40.84 Finanţarea ansamblului 

"Memorialul revoluţiei - 

Decembrie 1989" din 
Municipiul Timişoara 

59.24 Finanţarea ansamblului 

"Memorialul revoluţiei - Decembrie 

1989" din Municipiul Timişoara 

        70. CHELTUIELI DE CAPITAL 

(70=71+72) 

        71. TITLUL X ACTIVE 

NEFINANCIARE 

    72 Investiţii ale instituţiilor 
publice 

  



    74 Investiţii ale instituţiilor 
publice şi activităţilor 

integral sau parţial din 

venituri proprii 

Cheltuielile vor fi detaliate după natura 
lor potrivit listei de mai jos 

    77 Rate aferente achiziţiilor 

în leasing financiar 

  

    28 Reparaţii capitale   

681 Cheltuieli operaţionale 

privind amortizările şi 

provizioanele 

  Danele;   

682 Cheltuieli cu active fixe 

neamortizabile 

    71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii 

capitale) 

    40.01 Locuinţe 71.01.01 Construcţii 

        71.01.02 Maşini, echipamente şi 

mijloace de transport 

        71.01.03 Mobilier, aparatura birotică şi 
alte active corporale 

        71.01.30 Alte active fixe (inclusiv 

reparaţii capitale) 

689 Cheltuieli privind rezerva 

de stat 

    71.02 Stocuri 

    71 Stocuri pentru rezervele 
de stat şi de mobilizare 

71.02.01 Rezerve de stat şi de 
mobilizare 

          

        72 TITLUL XI ACTIVE 
FINANCIARE 

        72.01 Active financiare 

        72.01.01 Participare la capitalul social 

al societăţilor comerciale 

          

        79. OPERAŢIUNI FINANCIARE 

(79=80+81) 

        80 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI 

    80.02 Împrumuturi acordate 

pentru finalizarea unor 

obiective aprobate prin 

convenţii bilaterale şi 

acorduri 

interguvernamentale 

80.01 Împrumuturi acordate pentru 

obiective aprobate prin convenţii 

bilaterale şi interguvernamentale 

    80.05 Împrumuturi acordate 

persoanelor care 

beneficiază de statutul de 
refugiat şi sunt lipsite de 

mijloace de existenta 

80.02 Împrumuturi pentru persoane cu 

statut de refugiat 

    80.09 Împrumuturi temporare 
pentru înfiinţarea unor 

instituţii şi servicii 

publice de interes local 
sau a unor activităţi 

finanţate integral din 

venituri proprii 

80.03 Împrumuturi pentru instituţii şi 
servicii publice sau activităţi finanţate 

integral din venituri proprii 

    80.03 Împrumuturi din fondul 

pentru plata ajutorului de 

şomaj 

80.04 Împrumuturi din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj 

    80.11 Împrumuturi acordate 

pentru construirea, 

cumpărarea, reabilitarea, 
consolidarea şi extinderea 

unor locuinţe 

80.05 Împrumuturi acordate pentru 

construirea, cumpărarea, reabilitarea, 

consolidarea şi extinderea unor locuinţe 

    80.13 Microcredite acordate 
persoanelor fizice care 

desfăşoară activităţi pe 

cont propriu, aducătoare 
de venituri, în vederea 

întreţinerii materiale 

80.06 Microcredite acordate 
persoanelor fizice care desfăşoară 

activităţi pe cont propriu, aducătoare de 

venituri, în vederea întreţinerii 
materiale 

    80.14 Împrumuturi acordate 
pentru protejarea 

monumentelor istorice 

80.07 Împrumuturi acordate pentru 
protejarea monumentelor istorice 

    80.07 Fondul de rulment pentru 
acoperirea golurilor 

temporare de casa 

80.08 Fondul de rulment pentru 
acoperirea golurilor temporare de casa 

    80.12 Împrumuturi acordate de 
agenţiile guvernamentale 

şi administrate prin 

agenţii de credit 

80.09 Împrumuturi acordate de 
agenţiile guvernamentale şi 

administrate prin agenţii de credit 

        80.30 Alte împrumuturi 



        81 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE 
CREDITE 

        81.01 Rambursări de credite externe 

    86.03 Rambursări de credite 
externe 

contractate/garantate de 

stat 

81.01.01 Rambursări de credite externe 
contractate de ordonatorii de credite 

    85.01 Rambursări de credite 

externe 

  

    50.03 Cheltuieli ocazionate de 
emisiunea şi plasarea 

titlurilor de stat şi de 

81.01.02 Rambursări de credite externe 
din fondul de garantare 

    86.01 Rambursări de credite 
externe din fondul de 

garantare 

  

        81.01.05 Rambursări de credite aferente 
datoriei publice externe locale 

665 Cheltuieli din diferenţe de 

curs valutar 

50.04 Diferenţe de curs aferente 

datoriei publice externe 

81.01.06 Diferenţe de curs aferente 

datoriei publice externe 

        81.02 Rambursări de credite interne 

    88.01 Rambursări de credite 

interne 

81.02.01 Rambursări de credite interne 

garantate 

665 Cheltuieli din diferenţe de 

curs valutar 

50.05 Diferenţe de curs aferente 

datoriei publice interne 

81.02.02 Diferenţe de curs aferente 

datoriei publice interne 

        81.02.06 Rambursări de credite aferente 
datoriei publice interne locale 

    89 D. REZERVE, 
EXCEDENT/DEFICIT 

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 

    90 TITLUL X REZERVE, 

EXCEDENT/DEFICIT 

90 TITLUL XIV REZERVE, 

EXCEDENT/DEFICIT 

    91 Rezerve 91.01 Rezerve 

    92 Excedent 92.01 Excedent 

    93 Deficit 93.01 Deficit 

Nota: Conturile de cheltuieli prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza şi alte conturi 
de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în funcţie de natura cheltuielii 
respective. 

(la data 22-mai-2006 anexa 12 modificat de subpunctul X.. din anexa 1 din Ordinul 556/2006 ) 

Anexa nr. 13: BILANŢ 

Cod 01 
Încheiat la data de .................... 
- lei - 

NR. 

CRT. 
DENUMIREA INDICATORILOR 

Cod 

rând 

Sold la 

începutul 
anului 

Sold la 

sfârşitul 
perioadei 

A B C 1 2 

A. ACTIVE       

I. ACTIVE NECURENTE       

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

01     

2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, 

mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale 
(ct.213+214+231-281-291-293*) 

02     

3. Terenuri şi clădiri 

(ct.211+212+231-281-291-293*) 

03     

4. Alte active nefinanciare 

(ct.215) 

04     

5. Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) - 
peste 1 an 

(ct.260+265+267-296) 

05     

6. Creanţe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o 
perioada mai mare de 1 an 

(ct.4112+4612 - 4912 - 4962) 

06     

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

07     

  ACTIVE CURENTE       

1. Stocuri 
(ct.301 +302+303+304+305+307+309+331 + 

332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 

357+358+359+361 +371 +381+/-348+A378-391-392-393-
394-395-396-397-398) 

08     
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2. Creanţe curente - sume ce urmează a fi încasate intr-o 
perioada mai mica de 1 an, din care: 

09     

  Creanţe din operaţiuni comerciale şi avansuri 

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

10     

  Creanţe bugetare 

(ct.431 **+437**+4424+4428**+444**+446**+ 
4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682 

+4684+4687+469 - 497) 

11     

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

12     

3. Investiţii financiare pe termen scurt 

(ct.505 - 595) 

13     

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

  Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de 

trezorerie 
(ct.510+5125+5126+5131+5141+5161+5171 

+520+5211+5212+5221+5222+523+524+ 

5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 
+5299+531+532+542+550+551+552+553+ 

554+555+556+557+558+5601+5602+561 + 

562+5711+5712+5713+ +5714+5741+5742+5743+5744) 

15     

  din care: depozite 16     

  Conturi la bănci comerciale 

(ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131 + 
5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+ 

5162+5172+5411+5412+550+558+560) 

17     

  din care: depozite 18     

5. Cheltuieli în avans 

(ct.471) 

19     

  TOTAL ACTIVE CURENTE 

(rd.08+09+13+14+19) 

20     

  TOTAL ACTIVE (rd.07+20) 21     

B. DATORII 22     

  DATORII NECURENTE- sume ce trebuie plătite intr-o 

perioada mai mare de 1 an 

23     

1. Sume necurente de plata 

(ct.4042+269+4622+509) 

24     

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

25     

3. Provizioane (cont 151) 26     

  TOTAL DATORII NECURENTE 27     

  (rd.24+25+26)       

1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o 

perioada de pana la 1 an, din care: 

28     

  Datorii comerciale şi avansuri 

(ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621 +473 

481+482+483+269) 

29     

  Datorii către bugete 

(ct.438+440+441+4423+4428+444+446+ 

4481+4671+4672+4673+4674+4675) 

30     

  Datorii către Comunitatea Europeana 

(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552) 

31     

2. Împrumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite intr-o 
perioada de pana la 1 an 

(ct.5186+5191 +5192+5194+5195+5196+ 5197+5198) 

32     

3. Împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite în 
cursul exerciţiului curent 

(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169) 

33     

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

34     

5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, 

indemnizaţii de şomaj, burse) 
(ct.422+424+429) 

35     

6. Venituri în avans (ct.472) 36     

7. Provizioane (ct. 151) 37     

  TOTAL DATORII CURENTE 

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

38     

  TOTAL DATORII (rd.27+38) 39     

  ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = 

CAPITALURI PROPRII (rd.21-39 = rd.41) 

40     

C. CAPITALURI PROPRII 41     

1. Rezerve, fonduri 42     



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

2. Rezultatul reportat 

(ct. 117-sold creditor) 

43     

3. Rezultatul reportat 

(ct.117-sold debitor) 

44     

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

45     

5. Rezultatul patrimonial al exerciţiului 

(ct.121-sold debitor) 

46     

  TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+ + 45- 46) 47     

Conducătorul instituţiei 
........................ 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
........................ 

Anexa nr. 14: CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 

Cod 02 

la data de ........... 
- lei - 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Cod 
rând 

An 
precedent 

An 
curent 

A B C 1 2 

I. VENITURI OPERAŢIONALE 01     

1. Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte 

venituri ale bugetelor 
(ct.730+731+732+733+734+735+736+ 

+739+745+746+750+751) 

02     

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

03     

3. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie 

specială 
(ct.770+771+772+773+774+776+778+ 779) 

04     

4. Alte venituri operaţionale 

(ct.714+719+721 +722+781) 

05     

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

II. CHELTUIELI OPERAŢIONALE 07     

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

08     

2. Subvenţii şi transferuri 

(ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679) 

09     

3. Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi 

(ct.601+602+603+606+607+608+609+ 

610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) 

10     

4. Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane 

(ct.681+682+689) 

11     

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

12     

  TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE 

(rd.08+09+10+11+12) 

13     

III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA 14     

  - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 15     

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

IV. VENITURI FINANCIARE 

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

17     

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

18     

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19     

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

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

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 

(rd.14+rd.19) 

22     

  - EXCEDENT (rd.15+20) 23     

  -DEFICIT (rd.16+21) 24     

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE 
(ct.790+791) 

25     

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 

(ct.690+691) 

26     

  REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 27     

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

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

  REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI 30     



  - EXCEDENT (rd.20+23+28) 31     

  - DEFICIT (rd.21+24+29) 32     

Conducătorul instituţiei 
........................ 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
........................ 

Anexa nr. 15: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

Cod 03 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Cod 

rând 
      

A B 1 2 3 

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA 01       

1. Încasări 02       

2. Plaţi 03       

3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02-rd.03) 04       

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 05       

1. Încasări 06       

2. Plaţi 07       

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

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 09       

1. Încasări 10       

2. Plăţi 11       

3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) 12       

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR şi ECHIVALENT DE 

NUMERAR 
(rd.04+rd.08+rd.l2) 

13       

V. NUMERAR şi ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 14       

VI. NUMERAR şi ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI 
(rd.13+rd.l4) 

15       

Conducătorul instituţiei 
........................ 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
........................ 

Viza 
trezorerie 

Anexa nr. 16: CONT DE EXECUŢIE AL INSTITUŢIEI PUBLICE-VENITURI 

Nr. 
rând 

DENUMIREA INDICATORILOR COD 
Prevederi 

iniţiale 
Prevederi 
definitive 

Drepturi 
constatate 

Încasări 
realizate 

Drepturi 

constatate 

de încasat 

A B C 1 2 3 4 5=3-4 

  

  
  

  

              

Anexa nr. 17: CONT DE EXECUŢIE AL INSTITUŢIEI PUBLICE-CHELTUIELI 

 - Capitol ..................... Subcapitol ........................... 

Nr. 

rd. 
Denumirea indicatorilor cod 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 

Angajamente 

legale 

Plaţi 

efectuate 

Angajamente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 

efective 
anuale **) 

trimestriale 

cumulate**) 

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

                    

                    

                    

                    

                    

**) La raportarea anuală se completează astfel: 

ANEXA nr. 18: 

  Simbol cont Suma 

I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69) 6   

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609) 60   

Cheltuieli cu materiile prime 601   

Cheltuieli cu materialele consumabile 602   

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603   

Cheltuieli privind animalele şi pasările 606   

Cheltuieli privind mărfurile 607   

Cheltuieli privind ambalajele 608   



Cheltuieli cu alte stocuri 609   

CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI (cont 610+611+612+613+614) 61   

Cheltuieli privind energia şi apa 610   

Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611   

Cheltuieli cu chiriile 612   

Cheltuieli cu primele de asigurare 613   

Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 614   

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI (cont 622+623+624+626+627+628+629) 62   

Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622   

Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623   

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624   

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626   

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627   

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628   

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629   

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE (cont 635) 63   

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635   

CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647) 64   

Cheltuieli cu salariile personalului 641   

Cheltuieli salariale în natură 642   

Cheltuieli privind asigurările sociale 645   

Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi 646   

Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 647   

ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE (cont 654+658) 65   

Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654   

Alte cheltuieli operaţionale 658   

CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665+666) 66   

Pierderi din creanţe imobilizate 663   

Cheltuieli din investiţii financiare cedate 664   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665   

Cheltuieli privind dobânzile 666   

ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679) 67   

Subvenţii 670   

Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 671   

Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 672   

Transferuri interne 673   

Transferuri în străinătate 674   

Asigurări sociale 676   

Ajutoare sociale 677   

Alte cheltuieli 679   

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU 

PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686) 

68   

Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi 681   

Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 682   

Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare 686   

CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691) 69   

Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 690   

Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 691   

II. VENITURI (cont 7701) 7   

Finanţarea de la bugetul de stat 7701   

REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702) 12   

Instituţii finanţate integral de la bugetul de stat 121.01.01   

ALTE VENITURI OPERAŢIONALE (cont 714+719) 71   

Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 714   

Alte venituri operaţionale 719   

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722) 72   

Venituri din producţia de active fixe necorporale 721   

Venituri din producţia de active fixe corporale 722   

VENITURI FINANCIARE (cont 765) 76   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   

FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII 77   

Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 773   

Fonduri cu destinaţie specială 776   



Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

778   

Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 779   

VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE 
VALOARE (cont 781+786) 

78   

Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind 781   

Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786   

REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78) 121   

Alte venituri şi finanţări din bugetul de stat 121.01.03   

[textul din anexa 18 a fost abrogat la 26-mar-2019 de Art. I, punctul 6. din Ordinul 
1878/2019] 

ANEXA nr. 19: 

  Simbol cont Suma 

I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69) 6   

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609) 60   

Cheltuieli cu materiile prime 601   

Cheltuieli cu materialele consumabile 602   

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603   

Cheltuieli privind animalele şi pasările 606   

Cheltuieli privind mărfurile 607   

Cheltuieli privind ambalajele 608   

Cheltuieli cu alte stocuri 609   

CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI (cont 610+611 +612+613+614) 61   

Cheltuieli privind energia şi apa 610   

Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611   

Cheltuieli cu chiriile 612   

Cheltuieli cu primele de asigurare 613   

Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 614   

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI (cont 622+623+624+626+627+628+629) 62   

Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622   

Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623   

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624   

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626   

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627   

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628   

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 629   

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE (cont 635) 63   

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635   

CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647) 64   

Cheltuieli cu salariile personalului 641   

Cheltuieli salariale în natură 642   

Cheltuieli privind asigurările sociale 645   

Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 646   

Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 647   

ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE (cont 654+658) 65   

Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654   

Alte cheltuieli operaţionale 658   

CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665+666) 66   

Pierderi din creanţe imobilizate 663   

Cheltuieli din investiţii financiare cedate 664   

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665   

Cheltuieli privind dobânzile 666   

ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679) 67   

Subvenţii 670   

Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 671   

Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 672   

Transferuri interne 673   

Transferuri în străinătate 674   

Asigurări sociale 676   

Ajutoare sociale 677   

Alte cheltuieli 679   

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU 
PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686) 

68   
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Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 681   

Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 682   

Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare 686   

CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691) 69   

Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 690   

Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 691   

II. VENITURI (cont 7702) 7   

Finanţarea de la bugetele locale 7702   

REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702) 12   

Instituţii finanţate integral de la bugetele locale 121.01.02   

ALTE VENITURI OPERAŢIONALE (cont 714+719) 71   

Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 714   

Alte venituri operaţionale 719   

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722) 72   

Venituri din producţia de active fixe necorporale 721   

Venituri din producţia de active fixe corporale 722   

VENITURI FINANCIARE (cont 765) 76   

Venituri din diferenţe de curs valutar 765   

FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, 
FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (cont 773+776+778+779) 

77   

Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 773   

Fonduri cu destinaţie specială 776   

Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

778   

Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 779   

VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE 

VALOARE (cont 781+786) 

78   

Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională 781   

Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786   

REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78) 121   

Alte venituri şi finanţări din bugetul local 121.01.04   

[textul din anexa 19 a fost abrogat la 26-mar-2019 de Art. I, punctul 6. din Ordinul 

1878/2019] 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1186 bis din data de 29 decembrie 2005 
*) În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile şi denumirile conturilor, precum şi detalierea 
conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi gradul III, potrivit "PLANULUI 
DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1. 

*) În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele 
informaţii: cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri (capitol, subcapitol, paragraf), 

clasificaţie funcţională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) şi clasificaţie economică cheltuieli 
(titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de 

raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2. 
*) În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi 
completările ulterioare, se elimină următoarele conturi: 

- 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 
- 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 

- 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 
- 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate", 
- 705 "Venituri din studii şi cercetări", 

- 706 "Venituri din chirii", 
- 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor 

- 708 "Venituri din activităţi diverse"; 
- 719 "Alte venituri operaţionale"; 
- 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări". 
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*) În întreg cuprinsul normelor metodologice, conturile eliminate se înlocuiesc cu următoarele 

conturi: 735 "Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii", 739 "Alte impozite şi taxe fiscale", 750 
"Venituri din proprietate" şi 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii", după caz, potrivit 
"TABELULUI DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE 

BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI", 
prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. 

(la data 01-ian-2014 Actul modificat de anexa 1 din Ordinul 2021/2013 ) 
*) Din întreg cuprinsul normelor metodologice se elimină următoarele conturi: 551 "Disponibil 
din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" şi 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie 

specială". 
(la data 22-oct-2014 Actul modificat de Art. II, punctul 3. din Ordinul 1400/2014 ) 

*) În întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu 

destinaţie specială" se înlocuieşte cu contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii", iar contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" 

se înlocuieşte cu conturi de venituri 7xx în funcţie de codul bugetar de venituri la care sunt 
cuprinse sumele respective în bugetul instituţiei, potrivit "Tabelului de corespondenţă între 

conturile contabile de venituri şi codurile bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele 
publice - Venituri", prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget 
nr. 2.021/2013. 

(la data 22-oct-2014 Actul modificat de Art. II, punctul 4. din Ordinul 1400/2014 ) 
*) În întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică şi se completează simbolurile şi 
denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice 

de gradul II şi gradul III, potrivit prevederilor pct. I. 
(la data 26-ian-2016 Actul modificat de subpunctul VI.. din anexa 2 din Ordinul 82/2016 ) 

*) În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare, se efectuează următoarele: 
- Din conţinutul conturilor se elimină corespondenţele cu conturile 481 "Decontări între instituţia 
superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între instituţii subordonate" care 

reglementează raporturile de decontare intervenite între instituţii, reprezentând valoarea 
activelor fixe, a materialelor transmise şi primite în vederea executării unor acţiuni în cadrul 

instituţiei publice. 
- Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind 
activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" şi 4810300 "Decontări privind stocurile", 

respectiv 482 "Decontări între instituţii subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 
6580101 "Alte cheltuieli operaţionale - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice" şi 

7790101 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între 
instituţii publice", după caz. 
- Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" şi 4810300 

"Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaţionale - 
transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 

"Decontări privind activele fixe" şi 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 
7790101 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între 
instituţii publice". 

- Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituţii subordonate" se transpune în contul 
6580101 "Alte cheltuieli operaţionale - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice", iar 

soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 
- transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice". 

(la data 10-oct-2016 Actul modificat de alin. (9) din anexa 1 din Ordinul 2373/2016 ) 
*) În întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I din Ordinul nr. 3898 din 27 
decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 se modifică şi se completează simbolurile şi 

denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice 
de gradul II şi III, potrivit prevederilor art. I pct. 3. 

(la data 07-ian-2019 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Ordinul 3898/2018 ) 
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*) În întreg cuprinsul normelor metodologice se modifică şi se completează simbolurile şi 

denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice 
de gradul II şi III, potrivit prevederilor pct. 3, care specifică următoarele: 
"3.1.La clasa 4 "Conturi de terţi", grupa 48 "Decontări", se modifică denumirea contului contabil 

sintetic de gradul II din 48109 "Alte decontări" în 48109 "Alte decontări privind încheierea 
execuţiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)" şi a contului contabil sintetic de gradul 

III 4810900 "Alte decontări" în 4810900 "Alte decontări privind încheierea execuţiei bugetare 
din anul curent (excedent/deficit)". 
3.2.La clasa 5 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit", grupa 51 " Conturi la trezorerii şi 

instituţii de credit", se abrogă contul contabil sintetic de gradul III 5120600 "Disponibil în lei al 
trezoreriei centrale" şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III: 

- 5120601 "Disponibil în lei al trezoreriei centrale la trezorerii"; 
- 5120602 "Disponibil în lei al trezoreriei centrale la instituţii de credit" 

(la data 26-mar-2019 Actul modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 1878/2019 ) 
*) La anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a 
Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice", astfel cum a fost introdusă prin Ordinul 
ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013: 

- Contul contabil sintetic de gradul III 5120601 "Disponibil în lei al trezoreriei centrale la 
trezorerii" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
- Contul contabil sintetic de gradul III 5120602 "Disponibil în lei al trezoreriei centrale la 

instituţii de credit" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare. 
(la data 26-mar-2019 Actul modificat de Art. II din Ordinul 1878/2019 ) 

*) În întreg cuprinsul normelor metodologice se modifică şi se completează simbolurile şi 

denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul II pe conturile sintetice 
de gradul III, potrivit prevederilor pct. 1. 

(la data 07-nov-2019 Actul modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 3391/2019 ) 
*) În tot cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia se modifică şi se completează simbolurile, denumirile şi funcţiunea conturilor sintetice 

de gradul I, II şi III, precum şi a conturilor speciale în afara bilanţului, potrivit prevederilor 
punctelor 4 şi 5 din Ordinul nr. 27/2020. 

(la data 12-ian-2021 Actul modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 27/2021 ) 
*) - Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a 
Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice", astfel cum a fost introdusă prin Ordinul 

ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013, se completează astfel: 

a)1000101 "Fondul activelor fixe necorporabile care alcătuiesc domeniul public al statului" se 
dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; 
b)1000201 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului" se 

dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; 
c)1000202 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei 

publice" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; 
d)1000301 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale"; 
e)1000401 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 
administrativ-teritoriale" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; 

f)1000402 "Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei 
publice din administraţia locală" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare; 

g)8081000 "Active contingente" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi pe sursă de finanţare. 
(la data 12-ian-2021 Actul modificat de Art. II din Ordinul 27/2021 ) 
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