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Contabilitate publică 

CUVÂNT INAINTE 

Lucrarea Contabilitate publică se adresează în egală măsură atât studenților în științe 

economice și administrative, masteranzilor și doctoranzilor preocupați de informația contabilă, cât 

și practicienilor, experților contabili și auditorilor care participă la înregistrarea, prelucrarea și 

valorificarea informațiilor contabile. 

În ultimii ani, pe plan intern și european contabilitatea entităților din sectorul public a suportat 

numeroase modificări, urmare fie a consecințelor crizei economice internaționale care a impus statelor 

membre ale Uniunii Europene să aplice măsuri de întărire a disciplinei bugetare și de  control al 

deficitului bugetar, inflației, datoriei publice, fie ca urmare a măsurilor de integrare treptată și 

progresivă a Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public care să permită 

elaborarea unor situații financiare de calitate și un control eficient cu privire la banii publici europeni. 

Prin această lucrare am încercat să realizez o nouă abordare a problematicii contabilității 

publice în strânsă concordanță cu cerințele de convergență a normelor contabile naționale la 

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public. Din acest punct de vedere 

menționăm faptul că în cadrul fiecărui capitol din carte este abordată atât problematica privind 

conceptualizarea elementelor de natura activelor, capitalurilor proprii și a datoriilor cât și 

tratamentele contabile aplicabile în cazul accesării Standardelor Internaționale de Contabilitate 

pentru Sectorul Public. 

Lucrarea este concepută și structurată potrivit logicii contabile, astfel încât prin conținutul său 

și modul de abordare a problematicii expuse, reușește să prezinte utilizatorilor informații pertinente 

și relevante privind principiile, tehnicile, procedeele și conceptele fundamentale cu care operează 

noua contabilitate publică din România. De aici deducem și utilitatea contabilității atât ca practică 

socială, știință, artă și tehnică cât și ca limbaj al afacerilor. Privit din această perspectivă sistemul 

contabil sau modul de organizare a contabilității este influențat în mare măsură de mărimea entității 

și natura activității pe care o desfășoară, sistemul de finanțare, volumul , complexitatea tranzacțiilor 

și a informațiilor prelucrate și necesitățile de informare ale utilizatorilor interni și externi. 

Lucrarea are o structură unitară, coerentă, materialul având o dispunere echilibrată pe capitole și 

paragrafe, fiind alcătuită din 8 capitole în componența cărora se regăsesc sinteze de noțiuni teoretice, 

îmbinate cu exemple și aplicații practice, seturi de întrebări cu răspuns deschis și teste grilă care să 

faciliteze însușirea conceptelor, instrumentelor și tehnicilor specifice contabilității publice.     



Obiectivele lucrării Contabilitate publică: 

Generale - Cunoașterea entităților din sectorul public; Înțelegerea rolului bugetului ca 

instrument de gestionare a resurselor financiare publice; Înțelegerea principiilor și regulilor 

bugetare aplicabile în România; Identificarea elementelor particulare ale patrimoniului instituțiilor 

publice și cunoașterea tehnicilor și instrumentelor de lucru necesare pentru organizarea contabilității 

patrimoniului. 

Specifice – Cunoașterea și delimitarea activelor, capitalurilor proprii și datoriilor la instituții 

publice; Urmărirea și contabilizarea elementelor care alcătuiesc patrimoniul instituțiilor publice; 

Însușirea modalităților de evaluare a elementelor patrimoniale ale entităților din sectorul public; 

Cunoașterea setului complet de situații financiare; Urmărirea și înțelegerea modului de asigurare a 

convergenței contabilității publice din România la Standardele Internaționale de Contabilitate 

pentru Sectorul Public prin conținutul și structura situațiilor financiare. 

Publicarea aceste noi ediții a fost determinată și de faptul că în România, in ultimii ani, 

contabilitatea instituțiilor publice a suportat mai multe modificări ale legislației specifice, care au 

impus o adaptare permanentă la noile cerințe ale normelor financiar contabile. 

Pornind de la ideea deja cunoscută că nimic nu este definitiv și totul este perfectibil, așteptăm 

cu mult interes opiniile și sugestiile dumneavoastră, în calitate de beneficiari ai informațiilor 

contabile prezentate în această lucrare de contabilitate, pentru a fi analizate și luate în considerare la 

o eventuală nouă ediție.

Prof.univ.dr. Maria Criveanu 

Universitatea din Craiova 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 
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CAPITOLUL I 

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 

ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA 

Cuprins: 

Obiective 

1.1. Aspecte particulare privind sistemul instituțiilor publice din România; 

1.2. Rolul ordonatorilor de credite în procesul bugetar; 

1.3. Principiile și regulile bugetare; 

1.4. Organizarea contabilității patrimoniului instituțiilor publice; 

1.5. Organizarea și desfășurarea controlului financiar preventiv propriu 

1.6. Planul de conturi pentru instituțiile publice. 

Rezumat 

Terminologie 

Termeni cheie 

Temă de control 

Bibliografie 

Obiective: 

 Cunoașterea entităților din sectorul public care realizează obiective și funcțiuni de interes

public; 

 Înțelegerea rolului bugetului ca instrument de gestionare a resurselor financiare publice;

 Însușirea competențelor și responsabilităților ordonatorilor de credite;

 Înțelegerea principiilor și regulilor bugetare aplicate în România;

 Identificarea elementelor particulare ale patrimoniului instituțiilor publice și cunoașterea

tehnicilor și instrumentelor de lucru necesare pentru organizarea contabilității patrimoniului; 

 Cunoașterea modului de organizare și desfășurare a controlului financiar preventiv propriu;

 Prezentarea Planului de conturi pentru instituțiile publice din România

Timpul alocat temei: 2 ore 
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1.1. ASPECTE PARTICULARE PRIVIND SISTEMUL 

INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA 

Societatea românească traversează o perioadă în care finanțele publice joacă un rol 

primordial, cel puțin din perspectiva menținerii sau dezvoltării unor segmente ale vieții economico-

sociale care generează efecte pe termen lung atât pentru forța economică și socială a statului cât și 

în planul dezvoltării umane și siguranței cetățeanului. Finanțele publice repartizează resursele 

financiare publice pe diferite destinații. 

Activitatea finanțelor publice include elaborarea și execuția bugetului, stabilirea și urmărirea 

impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale statului, controlul modului de utilizare a bunurilor și 

valorilor aparținând instituțiilor publice cât și urmărirea modului de gestionare a mijloacelor financiare. 

În această perspectivă un loc și rol deosebit de important revine instituțiilor publice. 

Instituțiile publice pot fi definite ca entități patrimoniale ce desfășoară activități, de regulă, 

sociale, în folosul comunităților, activități care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la 

prețul factorilor și care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesară alocarea de 

la buget de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

Activitățile desfășurate în sistemul bugetar public din România se referă la: învățământ, 
sănătate, cultură și artă, justiție și autoritate publică, protecția și refacerea mediului înconjurător; 
asistența și protecția socială; activități de importanță strategică, cum sunt: transporturile și 
telecomunicațiile, cercetarea științifică, chimia etc. 

În sensul prevederilor Legii finanțelor publice nr. 500/20021, instituții publice reprezintă 

denumirea generică ce include: 

● Parlamentul României;

● Administrația Prezidențială;

● Guvernul;

● Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale;

● Alte autorități publice;

● Autoritatea judecătorească;

● Instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de

modul de finanțare a lor, ș.a. 

Parlamentul este organul de decizie în domeniul finanțelor publice. Acesta aprobă legile 

bugetare anuale și legile de rectificare, elaborate de guvern. Parlamentul examinează și aprobă 

anual bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și adoptă 

legile contului general anual al execuției bugetului. 

Guvernul este organul suprem al administrației de stat care asigură realizarea politicii fiscal-

bugetare ce ține seama de proiecțiile economice și prioritățile politice cuprinse în Programul de 

guvernare aprobat de Parlament. Guvernul elaborează proiectul bugetului și al contului general anual de 

execuție bugetară, pe care le trimite spre aprobare Parlamentului; exercită conducerea activității 

executive a finanțelor publice; are calitatea de a utiliza fondul de rezervă bugetară și fondul de 

intervenție, pe baza hotărârilor guvernamentale. 

1 Publicată în M.Of., partea I, nr. 597 din 13 august 2002, art. 1, al. 1, 2. 
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Ministerul Finanțelor Publice este organismul guvernamental care, în procesul bugetar și în 

domeniul finanțelor publice are o gamă largă de competențe și responsabilități astfel: 

 emite normele metodologice pentru elaborarea bugetelor, privind practicile de încasare a

veniturilor, de angajare, ordonanțare, lichidare și plată a cheltuielilor, de închidere a

exercițiului bugetar, de contabilizare și raportare;

 coordonează și pregătește proiectele legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare și ale

legilor privind aprobarea contului general de execuție;

 dispune măsuri de aplicare a politicii fiscal-bugetare;

 solicită rapoarte și informații instituțiilor care gestionează fonduri  publice;

 aprobă clasificațiile bugetare și modificările acestora;

 monitorizează execuția bugetară;

 colaborează cu Banca Națională a României la elaborarea balanței de plăți externe, a

reglementărilor în domeniul monetar și valutar, a balanței creanțelor și angajamentelor externe;

 analizează propunerile de buget în etapele de elaborare a bugetului;

 propune soluții de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al

balanței de plăți externe , ș.a.

Instituțiile publice, în sensul Legii 273/20062 privind finanțele publice locale, cuprind 

autoritățile unităților administrativ-teritoriale, instituțiile publice și serviciile publice de interes 

local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare al acestora. 

Organele locale ale administrației de stat sunt reprezentate de consiliile comunale, orășenești, 

municipale, etc.  prin care se realizează autonomia locală și au ca atribuții: elaborarea și aprobarea 

anuală a bugetului local; stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe 

termen limitat, conform legii, ș.a. 

Instituțiile publice se pot grupa după mai multe criterii3,astfel: 

După natura activității: 

 Instituții de administrație publică: sunt instituții de interes central sau local care

exercită puterea executivă-Guvernul, ministerele, primăriile, aparatul executiv din

consiliile județene;

 Instituții de specialitate cu caracter funcțional: sunt instituțiile din domeniile învățământ,

cercetare, juridic, financiar fiscal, cultural, de apărare și ordine publică, sănătate;

 Instituții deliberative-sunt instituții care reprezintă puterea legislativă la nivel central

și local: Parlamentul, consiliile locale și partea deliberativă a consiliilor județene.

După sfera de interes: 

 Instituții de interes național-instituții ce desfășoară activități cu impact la nivel

național; 

 Instituții de interes local-instituții ce desfășoară activități cu impact la nivel local:

județe sau unități administrativ-teritoriale. 

După statutul juridic: 

 Instituții cu personalitate juridică, adică instituții cu patrimoniu propriu, cont curent

deschis la trezorerie, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduc contabilitate

proprie. Conducătorii acestora au calitatea de ordonatori de credite bugetare;

 Instituții fără personalitate juridică, sunt instituții care funcționează ca entități

distincte în subordinea sau  pe lângă instituții cu personalitate juridică dar nu conduc

contabilitate proprie și nu au cont curent deschis la trezorerie (grădinițe, facultăți,

clinici universitare) iar conducătorii lor nu au calitatea de ordonatori de credite.

2 Publicată în M.Of.nr.618 din 18 iulie 2006. 
3 Adriana Tiron Tudor, C. Nistor, A. Cîrstea-Contabilitatea instituțiilor publice din România, Editura Fundației pentru 

Studii Europene, Cluj-Napoca,2013, p .10.  
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După nivelul ierarhic: 

 Instituții ierarhic superioare, ce au competențe și drepturi sporite în desfășurarea

activității, în repartizarea și folosirea fondurilor; 

 Instituții ierarhic inferioare, ce au acces la mijloace bugetare pentru nevoile lor

numai prin intermediul instituțiilor ierarhic superioare. 

După regimul de finanțare: 

 Instituții finanțate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,

bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, după caz;

 Instituții finanțate din venituri proprii și subvenții acordate  de la bugetul de stat,

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale;

 Instituții finanțate integral din venituri proprii.

Instituțiile publice de subordonare centrală sau locală întocmesc bugetele de venituri și 

cheltuieli, bugete care se aprobă de către ordonatorii superiori; urmăresc realizarea bugetelor 

aprobate; urmăresc îndeplinirea obligațiilor față de stat și modul în care se respectă destinațiile 

resurselor financiare prevăzute. Principala sursă de finanțare a instituțiilor publice o reprezintă 

resursele financiare provenite de la diverse bugete. Răspunderea pentru modul în care au fost 

utilizate aceste fonduri revine conducătorilor instituțiilor publice care au calitatea de ordonatori de 

credite. Aceștia au răspunderea în organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. 

Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la 

execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare cât și întocmirea 

contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, 

precum și a conturilor anuale de execuție a bugetelor locale. 

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și a Legii finanțelor publice nr. 500/2002, 

contabilitatea publică va cuprinde: 

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și

plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

b) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să

reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și excedentul sau deficitul

patrimonial.

În legislația actuală se cuprind anumite precizări cu privire la formarea, administrarea și 

întrebuințarea resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale și ale 

instituțiilor publice. 

Resursele financiare publice sunt gestionate prin intermediul bugetului și se asigură 

potrivit Legii finanțelor publice nr. 500/2002 după cum urmează: 

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele

fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de

stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din veniturile proprii.
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Ținându-se seama de specificul activității desfășurate, instituțiile publice din domeniul social-

cultural cum sunt școlile de artă, casele universitarilor, policlinicile cu plată și unele cluburi 

sportive, pot să-și finanțeze în întregime cheltuielile din veniturile proprii. 

Instituțiile publice mai pot folosi pentru desfășurarea și lărgirea activității lor, mijloace materiale și 

bănești primite de la persoane juridice și fizice prin transmiterea gratuită potrivit prevederilor legale. 

Aceste valori materiale și bănești se utilizează pe destinațiile stabilite de transmițător. 

Finanțarea cheltuielilor unor instituții din domeniul social-cultural, indiferent de subordonare 

se asigură atât din bugetul de stat cât și din bugetul unei unități administrativ-teritoriale numai în 

cazuri în care prin lege se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanțează din fiecare buget. 

Veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice se încasează, administrează și contabilizează 

de instituțiile în cauză potrivit normelor pentru finanțele publice, fără a se efectua vărsăminte din acestea la 

bugetele administrației centrale de stat sau bugetele locale dacă legea nu prevede altfel. 

Veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice provin din taxe, chirii, manifestări culturale, 

valorificări de produse din activități proprii și anexe, concursuri artistice, publicații, impresariat, 

exploatarea filmelor, prestații editoriale, consultații și servicii medicale, studii, proiecte, prestări de 

servicii, lucrări, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare și altele stabilite de legile de 

organizare a instituțiilor sau de Guvern. 

Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral 

din mijloace extrabugetare se preiau ca venituri în anul următor. 

Bugetele instituțiilor publice finanțate din mijloacele extrabugetare se includ în bugetul 

centralizat al ordonatorului principal de credite. 

Plățile pentru investițiile instituțiilor publice se efectuează prin băncile care, potrivit legii, 

execută aceste operații pe bază de listă de lucrări, utilaje, mobilier și alte obiecte de investiții, a 

documentației tehnice prevăzute de lege și a mijloacelor depuse de către instituție, cu respectarea 

dispozițiilor legale privind investițiile și decontarea acestora. 

Activele fixe corporale rezultate ca urmare a cheltuielilor de investiții sau primite prin transfer 

gratuit majorează domeniul public-privat al instituțiilor publice. 

Instituțiile publice prezintă anumite trăsături caracteristice care le diferențiază de entitățile  

economice. În acest sens reținem: 

a) Instituțiile publice sunt unități care în general nu desfășoară activități productive,economice ci

activități de conducere, îndrumare, coordonare și control în domeniul administrației de stat și

prestează servicii cu anumite funcții sociale în sfera acțiunilor social-culturale, justiției,

procuraturii și apărării țării ori desfășoară activități cu caracter economic de interes public;

b) Instituțiile publice nu își acoperă cheltuielile generate de întreținerea și funcționarea acestora din

veniturile proprii realizate;

c) Pentru activitatea desfășurată întocmesc bugete de venituri și cheltuieli;

d) În raport de subordonarea lor instituțiile publice primesc alocații bugetare pentru acoperirea

cheltuielilor de funcționare și investiții, de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz;

e) Instituțiile publice nu pot efectua plăți direct din veniturile încasate;

f) Calculează indicatori economico-financiari potrivit legii (indicatori de lichiditate, indicatori de

risc, indicatori de activitate);

g) Operațiunile de încasări și plăți se derulează prin trezoreria statului;

h) Calculează amortizarea activelor fixe necorporale și corporale începând cu data de 01 ianuarie

2004 în condițiile legii.
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TEST DE AUTOEVALUARE 

1. Cine elaborează legile bugetare anuale și legile de rectificare?

Răspuns: 

Legile bugetare anuale și legile de rectificare sunt elaborate de către Guvernul României și 

sunt trimise spre aprobare Parlamentului României. 

2. Care sunt resursele financiare ale instituțiilor publice?

Răspuns: 

3. Ce sunt și cum se obțin veniturile extrabugetare? Cum afectează aceste resurse

bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite? 
Răspuns: 

4. Precizați trăsături caracteristice ale instituțiilor publice din România care le

diferențiază de entitățile economice? 

Răspuns: 

Instituțiile publice din România desfășoară în principal activități care se referă la: 

învățământ, sănătate, cultură și artă, justiție și autoritate publică, protecția și refacerea mediului 

înconjurător, cercetarea științifică, ș.a., activități care nu produc venituri, fiind necesară alocarea 

de la buget de surse pentru desfășurarea lor; întocmesc bugete de venituri și cheltuieli; nu acoperă 

cheltuielile din veniturile proprii realizate, ș.a. 
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1.2. ROLUL ORDONATORILOR DE CREDITE 

ÎN PROCESUL BUGETAR 

Pe tot parcursul exercițiului bugetar, în procesul de elaborare a proiectelor de buget și de 

execuție a bugetului aprobat, de urmărire a bunei gestionări a patrimoniului, un rol deosebit de 

important revine ordonatorilor de credite. 

Ordonatorii de credite4 sunt conducătorii instituțiilor publice cu personalitate juridică, 

care, potrivit legii, contribuie la proiectarea bugetului public și la executarea acestuia. În funcție de 

rolul pe care îl au pe linia finanțării bugetare, ordonatorii de credite5 sunt ierarhizați pe următoarele 

trei nivele: 

● ordonatori principali de credite;

● ordonatori secundari de credite;

● ordonatori terțiari de credite.

 Ordonatorii principali de credite sunt reprezentați de conducătorii instituțiilor publice cu

personalitate juridică cărora li se aprobă finanțare atât pentru cheltuielile proprii cât și pentru

instituțiile din subordine conform bugetelor aprobate în condițiile legii. Ordonatorii

principali de credite repartizează credite bugetare instituțiilor ierarhic inferioare, au dreptul

să modifice bugetele acestora și să aprobe efectuarea de cheltuieli în limita și destinația

aprobate prin bugetul propriu. Miniștrii și conducătorii celorlalte organe de specialitate sunt

ordonatori principali pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele

fondurilor speciale. Președinții consiliilor județene, primarul general al capitalei, primarii

sectoarelor municipiului București și primarii municipiilor, orașelor și comunelor sunt

ordonatori principali ai bugetelor locale respective.

 Ordonatorii secundari de credite sunt reprezentați prin conducătorii instituțiilor publice cu

personalitate juridică aflate în subordinea ordonatorilor principali. Ei au în subordine

instituții de stat cu personalitate juridică ai căror conducători au calitatea de ordonatori

terțiari de credite. Ordonatorii secundari repartizează creditele bugetare aprobate pentru

aceste instituții publice subordonate și utilizează creditele bugetare deschise pentru cheltuieli

proprii. În această categorie de ordonatori secundari putem menționa inspectoratele școlare,

direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru ocuparea forței de muncă ș.a.

 Ordonatorii terțiari de credite sunt reprezentați de conducătorii instituțiilor publice care

nu au în subordine subunități cu personalitate juridică și care utilizează creditele bugetare

repartizate de către ordonatorul principal sau secundar de credite în funcție de poziția

instituției în ierarhie, numai pentru realizarea bugetelor proprii.

Pentru asigurarea unei execuții bugetare prudențiale, ordonatorii principali de credite 

repartizează creditele bugetare aprobate, după reținerea a 10% din valoarea lor așa cum prevede 

Legea 500/2002 privind finanțele publice. Această prevedere legală nu afectează cheltuielile de 

personal și pe cele care decurg din obligații internaționale. Reținerea de 10% din valoarea bugetelor 

aprobate se acordă în semestrul al II-lea al exercițiului bugetar după ce Guvernul a examinat 

execuția bugetară a primului semestru. 

4 Legea privind finanţele publice nr. 500/2002,art. 21. 
5 Legea privind finanţele publice nr. 500/2002. 
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Responsabilitățile ordonatorilor de credite potrivit legii finanțelor publice6 se referă la: 

a) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și raportate;

b) realizarea veniturilor;

c) angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
d) integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduc;
e) organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea în termen a situațiilor financiare asupra

situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

f) organizarea sistemului de monitorizare a programelor de achiziții publice și a programelor de

lucrări de investiții publice;

g) organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

h) organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului conform prevederilor legale.

Elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului 

fondurilor speciale se realizează, potrivit Legii finanțelor publice, de către Ministerul Finanțelor 

Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite sub directa îndrumare, urmărire 

și coordonare din partea Guvernului României. 

Ordonatorii principali de credite își pot delega calitatea înlocuitorilor de drept, 

secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. Delegarea poate fi: 

generală, când delegatul are competență deplină și specială, când delegatul poate îndeplini anumite 

operațiuni. Dacă se ia în considerare durata atunci se poate vorbi de o delegare temporară sau 

delegare pe durată nedeterminată. Delegarea poate fi oricând revocată, acest fapt comunicându-se 

Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României în situația în care instituția publică 

derulează operațiuni printr-o societate bancară agreată. 

Ordonatorii principali și secundari de credite pot refuza aprobarea deschiderii de noi credite 

bugetare, instituțiilor subordonate în situația constatării unor încălcări grave ale disciplinei 

financiare și bugetare: schimbarea destinației sumelor alocate anterior, angajarea de cheltuieli 

înainte de alocarea sumelor, organizarea necorespunzătoare a evidenței bugetare, ș.a. 

În baza legii finanțelor publice, a legii finanțelor publice locale și potrivit prevederilor Constituției, 

în bugetul general consolidat al statului se include un sistem unitar de bugete compus din: 

 Bugetul de stat;

 Bugetele locale;

 Bugetul asigurărilor sociale de stat;

 Bugetele fondurilor speciale;

 Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

 Bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale

căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice;

 Bugetul fondurilor externe nerambursabile;

 Bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;

 Bugetul trezoreriei statului;

 Bugetul activității de privatizare;

 Bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul

asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz;

 Bugetele altor instituții publice  autonome.

6 Legea privind  finanţele  publice nr.500/ 2002, art.22 
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Primele trei componente alcătuiesc bugetul public național, reprezentând planuri financiare 

naționale și regionale, prin care se realizează mobilizarea de resurse și efectuarea de cheltuieli în 

plan național, local și social. Atașând următoarele componente prezentate mai sus la bugetul public 

național se formează bugetul general consolidat, care se prezintă ca fiind ansamblul bugetelor 

componente ale sistemului bugetar, agregate și consolidate pentru a forma un întreg. Operația de 

consolidare bugetară desemnează operația de eliminare a transferurilor între bugetele componente 

ale bugetului general consolidat, cu scopul de a evita dubla evidențiere a acestor sume.    

Prin intermediul bugetului general consolidat sunt reflectate fluxurile financiare publice de 

formare a veniturilor și de repartizare a cheltuielilor, astfel încât acesta să reprezinte un instrument 

important de informare a Guvernului asupra situației economico-financiare din țară.  

Elaborarea bugetului general consolidat se realizează pe baza clasificației indicatorilor privind 

finanțele publice, respectiv în clasificație economică - în funcție de natura cheltuielilor spre care sunt 

îndreptate resursele financiare publice, respectiv (cheltuieli de personal, bunuri și servicii, dobânzi, 

subvenții, transferuri, cheltuieli de capital etc.) și în structura funcțională – în funcție de domeniile, 

sectoarele de activitate spre care sunt dirijate resursele financiare publice, respectiv (apărare, 

învățământ, sănătate, securitate și ordine publică etc.).Clasificația bugetară este instrumentul prin care 

veniturile și cheltuielile unui buget sunt grupate într-o ordine obligatorie și după criterii unitare și 

precis determinate și se utilizează atât în faza de elaborare cât și în faza de execuție a bugetelor. 
În cadrul bugetului general consolidat, ponderea cea mai mare a fondurilor bugetare este 

deținută de bugetul de stat, urmat de bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 

fondului național de asigurări sociale de sănătate și de celelalte componente enunțate mai sus.   

Bugetul de stat concentrează o parte semnificativă a veniturilor și cheltuielilor publice, grupate 

în ordinare și extraordinare, conform clasificației bugetare, cu specificarea naturii acestora și cu 

precizarea perioadei la care se referă. Bugetul de stat este astfel conceput încât să reflecte cât mai real 

posibil resursele care pot fi mobilizate și destinația acestora cât mai precisă și limitată, iar la finele 

exercițiului bugetar, să permită compararea și analizarea veniturilor pe surse de proveniență și a 

cheltuielilor pe destinații și stabilirea excedentului sau deficitului bugetar. În caz de deficit, 

Parlamentul hotărăște, la propunerea Guvernului, modalitatea de acoperire a acestuia și măsurile care 

trebuie luate pentru evitarea repetării acestei situații.   

În cazul înregistrării unui excedent definitiv al bugetului de stat, acesta este folosit, în 

principal, pentru diminuarea deficitelor anilor precedenți și pentru acoperirea totală sau parțială a 

datoriei publice a statului. Bugetul de stat se stabilește și adoptă anual prin lege. 

În stabilirea veniturilor bugetare se respectă, de regulă, următoarele: 

 nici un impozit, nici o taxă sau nici un alt venit de această natură nu se va putea înscrie în 

buget și deci nu se va putea încasa dacă nu a fost stabilit(ă) prin lege; 

 este interzisă perceperea de contribuții de orice natură, indiferent de motivație, atâta timp 

cât nu există o fundamentare legală; 

 anual, prin Legea bugetului de stat se aprobă structura, componența și valoarea veniturilor 

statului. 

Veniturile bugetului de stat sunt prezentate pe următoarele categorii: 

A.VENITURI CURENTE 

Venituri fiscale 

Impozite directe 

-Impozit pe profit; 

-Impozit pe venituri; 

-Alte impozite directe(veniturile nerezidenților, profit rezultat din activități ilicite, impozit 

pe dividende, impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici). 

Impozite indirecte 

-Taxa pe valoarea adăugată; 
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-Accize și impozit pe circulație; 

-Taxe vamale; 

Alte impozite indirecte. 

Venituri nefiscale 

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; 

-Vărsăminte de la instituțiile publice (taxe de metrologie, consulare, de protecție a 

mediului); 

-Alte venituri. 

B. VENITURI DIN CAPITAL(valorificări bunuri, stocuri de la rezervele materiale 

naționale și de mobilizare, vărsăminte din privatizare). 

O parte deosebit de importantă a bugetului general consolidat este reprezentată de bugetele 

locale. 

Bugetele locale sunt planuri financiare ale unităților administrativ-teritoriale care au 

personalitate juridică, în care se înscriu veniturile și cheltuielile colectivităților locale, pe o perioadă 

de un an. Bugetele locale au o anumită structură, în cadrul administrațiilor publice locale delimitate 

teritorial. Bugetele locale sunt elaborate de către ordonatorul principal de credite al fiecărei unități 

pe baza proiectelor de bugete proprii ale administrației, ale instituțiilor și serviciilor publice locale, 

potrivit metodologiei stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice. Prin intermediul bugetelor 

locale se reflectă fluxurile formării veniturilor și efectuării cheltuielilor administrațiilor locale și 

modalitatea de finanțare a cheltuielilor pe destinații și de acoperire a deficitelor. Repartizarea, pe 

categorii de bugete locale, a veniturilor și cheltuielilor, se stabilește de către organele alese la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale, numai când Legea bugetului nu o face în mod expres.  

Din bugetele locale sunt finanțate acțiuni de interes local, conform prevederilor legii, ca de 

exemplu: acțiuni social-culturale, sportive, de tineret, inclusiv ale cultelor, acțiuni de interes local în 

beneficiul colectivității, cheltuieli de întreținere a administrației publice locale, cât și toate celelalte 

cheltuieli cu destinație specială prevăzute în anexele Legii finanțelor publice locale. În situația în 

care, veniturile proprii nu pot acoperi cheltuielile prevăzute în bugetele proprii fiecărei structuri, 

atunci pentru echilibrarea bugetelor se pot aproba transferuri din bugetul de stat. Când, pe parcursul 

execuției bugetare apar goluri temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile 

bugetului local, acestea pot fi acoperite prin împrumuturi fără dobândă acordate de Ministerul Finanțelor 

Publice din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, numai după utilizarea fondului 

de rulment, cu respectarea anumitor limite. 

Veniturile bugetelor locale care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, orașelor, municipiilor 

și județelor sunt prevăzute în Anexa nr.1,,Lista impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor 

locale,, la Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006. 

O altă componentă deosebit de importantă a bugetului general consolidat o reprezintă bugetul 

asigurărilor sociale de stat, care se elaborează și se aprobă de către Parlament ca buget echilibrat, 

odată cu bugetul de stat, fiind încă o componentă distinctă a sistemului bugetar.  

Bugetul asigurărilor sociale de stat este planul financiar anual care reflectă constituirea, 

repartizarea și utilizarea fondurilor bănești necesare ocrotirii pensionarilor, salariaților și membrilor 

lor de familie. Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului 

public de pensii fiind structurat, astfel: 

 la partea de venituri sunt înscrise: contribuțiile pentru asigurările sociale datorate de

angajatori, contribuțiile pentru asigurările sociale datorate de salariați și personalul

asimilat, contribuțiile pentru asigurările sociale datorate de persoanele aflate în șomaj,

veniturile nefiscale sub formă de dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a

contribuțiilor, contribuția pentru biletele de tratament și odihnă și încasările din alte surse;

 la partea de cheltuieli, principalele destinații sunt: pensiile de asigurări sociale de stat,

cheltuielile pentru creșterea copiilor până la doi ani, pentru tratament balnear și odihnă,

indemnizațiile pentru concediile de maternitate și îngrijirea copilului, cheltuieli de

capital, ajutoarele pentru decese, proteze, precum și alte cheltuieli.
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Un rol important în execuția bugetului asigurărilor sociale de stat îl are Ministerul Muncii, 

Solidarității Sociale și Familiei. Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează și se execută 

separat de bugetul de stat, însă respectând atât principiile, cât și etapele procesului bugetar stabilite 

de Legea privind finanțele publice nr. 500/2002. 

Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă principalul 

sistem de finanțare a ocrotirii și promovării sănătății populației. Se aprobă de către Parlament, la 

propunerea Guvernului, ca anexă la legea bugetului de stat. La elaborarea acestui buget se 

respectă principiile, regulile și etapele procesului bugetar stabilite de Legea privind finanțele 

publice nr. 500/2002. 

Fondul național de asigurări sociale de sănătate se constituie pe seama: contribuțiilor persoanelor 

fizice și juridice, subvențiilor de la bugetul de stat, dobânzilor, donațiilor, sponsorizărilor și veniturilor 

obținute din exploatarea patrimoniului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Caselor teritoriale de 

Asigurări de Sănătate, cât și din alte venituri, în condițiile legii. 

Aceste venituri colectate pentru fond sunt utilizate pentru: plata serviciilor medicale, a 

medicamentelor, a materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale prevăzute în contractul cadru; plata 

cheltuielilor de administrare, funcționare și de capital; constituirea unui fond de rezervă în cotă de 1% 

din sumele colectate la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

În situația înregistrării unui deficit în bugetul fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate, acesta poate fi acoperit numai în situații excepționale și cu motivații temeinice din sume 

alocate din bugetul de stat.     

Bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și a 

căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice este inclus în bugetul 

general consolidat numai pentru partea de cheltuieli, având impact deosebit asupra deficitului 

bugetului general consolidat. 

Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii este o componentă a bugetului 

general consolidat care se elaborează de către ordonatorii principali de credite ce realizează venituri 

proprii din: chirii, organizarea de manifestări cultural-sportive, concursuri artistice, publicații, 

prestații editoriale, studii, proiecte, valorificarea produselor proprii. Soldurile anuale rezultate din 

execuția acestor bugete rămân la dispoziția instituțiilor publice, urmând a fi utilizate în anul 

următor, pe aceeași destinație. Bugetele acestor entități se prezintă ca anexă la bugetul centralizat al 

ordonatorului principal de credite în subordinea căruia ele funcționează. 

Bugetul Trezoreriei Statului se elaborează de către Ministerul Finanțelor Publice și se aprobă 

prin hotărâre de Guvern. Ca resurse financiare publice la acest buget reținem veniturile din dobânzi 

aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete și sectoare, precum și venituri din comisioane ș.a. Din 

buget sunt acoperite cheltuielile de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului, precum și 

dobânzile la depozite și disponibilități păstrate în contul Trezoreriei Statului și dobânzile aferente 

datoriei publice interne și externe, comisioane, ș.a. 

Bugetul activității de privatizare este elaborat de către instituțiile publice implicate în 

procesul de privatizare luând în considerare strategia națională în domeniul privatizării, fiind 

aprobat prin hotărâre de Guvern. Resursele acestui buget se constituie pe seama veniturilor din 

privatizare, dar și din alte venituri, respectiv veniturile din dividende și veniturile din dobânzi. 

Cheltuielile acestui buget se referă la: cheltuieli proprii de organizare și funcționare, limitate la cele 

efectuate în scopul privatizării (excepție Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie); 

cheltuieli legate de plata onorariilor; cheltuieli pentru rapoarte de evaluare, cheltuieli destinate 

cofinanțării proiectelor PHARE și alte cheltuieli. 
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TEST DE AUTOEVALUARE 
 

1. Ce competențe au ordonatorii principali de credite în procesul bugetar? 

Răspuns: 

Ordonatorii principali de credite repartizează credite bugetare instituțiilor ierarhic 

inferioare având dreptul să modifice bugetele acestora și să aprobe efectuarea de cheltuieli în 

limita și destinația aprobate prin bugetul propriu. 

 

2. Precizați ce competențe și responsabilități au ordonatorii secundari de credite? 

Răspuns: 

 

 

 

3. Explicați rolul ordonatorilor terțiari de credite în procesul bugetar? 

Răspuns: 

 

 

 

4. Ce înțelegeți prin buget general consolidat al statului? 

Răspuns: 

Bugetul general consolidat al statului include un sistem unitar de bugete compus din: bugetul 

de stat; bugetul asigurărilor sociale de stat; bugetele locale; bugetele fondurilor speciale; bugetul 

trezoreriei statului; bugetele altor instituții publice ce au caracter autonom. 




