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1. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 
 

1.1. Definiţii: 

 

Nr. 

Crt. 

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

1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi 

sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor; 

Compartiment = departament / serviciu / birou / etc.;  

Conducătorul Compartimentului = Director/şef birou/ şef serviciu, etc.;  

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un 

proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor 

dintr-o entitate publică. 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un 

proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente 

dintr-o entitate publică. 

2. Auditul public intern Reprezintă o activitate funcţională, independent şi obiectivă care dă 

asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi 

cheltuielilor publice, perfecţionând activitatea entităţii publice. Ajută 

entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare 

sistematicăşi metodică, care evalueazăşi îmbunătăţeşte eficienţa şi 

eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a 

controlului şi a proceselor de administraţie 

3. Audit Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi 

obiective şi de evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura 

în care sunt îndeplinite criteriile de audit 

4. Materiale consumabile Materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de 

schimb, etc. 

5. Sistem de control 

managerial 

Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese 

şi resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial 

6. Materiale de natura 

obiectelor de inventar 

Reprezintă bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevazută de lege 

pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de 

folosinţă sau cu o durată mai mică de 1 an, indiferent de valoarea lor, 

precum şi bunurile assimilate acestora 

7. Balanţa de verificare  Procedeu contabil prin care lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori 

este nevoie, prin care se grupează şi se sistematizează informaţiile în 

conturi, urmărindu-se respectarea dublei înregistrări 

8. Bilanţ Document contabil de sinteză care reflectă activul, pasivul şi capitalul 

propriu al unei instituţii la încheierea exerciţiului financiar, precum şi în 

celelalte situaţii prevăzute de lege 

9. Fişa de magazie Formular tipizat fără regim special care serveşte ca document de evidenţă 
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a intrărilor, ieşirilor şi a stocurilor de valori materiale. În scopul ţinerii 

corecte a evidenţei în magazine, persoanele desemnate de compartimentul 

contabilitate verifica inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul cum se fac 

înregistrările în fişele de magazie. 

10. Eficacitate Mãsurã în care sunt realizate activitãţile planificate şi sunt obţinute 

rezultatele planificate 

11. Eficienţã Relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate 

12. Analiză Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului 

în cauză, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite 

13. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial 

14. Active circulante Ansamblul elementelor patrimoniale care luate individual datorită 

destinaţiei şi naturii lor, nu au vocaţia să rămână durabil în instituţie, cu 

excepţia acelora legate de particularităţile ei. 

15. Stocurile Sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează să 

fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei 

 

1.2. Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură operaţională 

2. E. Elaborare 

3. V. Verificare 

4. A. Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

 

 

2. Descrierea procedurii  

2.1. Generalităţi 

 

În cadrul instituției școlare se achiziţioneaza mai multe tipuri de obiecte de inventar şi materiale. Pentru 

acestea, ca şi pentru cele deja existente în patrimoniul Școlii, este necesară ţinerea unei evidenţe contabile. 

În cadrul Compartimentului Contabilitate se are în vedere ţinerea la zi a evidenţei contabile a obiectelor 

de inventar şi a materialelor conform reglementărilor în vigoare. 

Instituţiile publice, inclusiv cele de învăţământ consemnează operaţiunile economico-financiare în 

momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fişe şi alte 

documente contabile după caz. 

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. 
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Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după 

data de întocmire sau de intrare a acestora în instituţie şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice. 

 

 

8.2. Documente utilizate 

 

Pentru înregistrarea în contabilitate a materialelor şi obiectelor de inventar se folosesc o serie de documente 

conform OMFP nr. 3512/1008, respectiv: 

1. notă de recepţie şi constatare de diferenţe (anexa 1); 

2. avizul de însoţire al mărfii (anexa 2); 

3. bonul de consum (anexa 3); 

4. procesul verbal de scoatere din funcţiuni/declasarea unor bunuri materiale (anexa 4). 

 

1. Notă de recepţie şi contatare de diferenţe este documentul care serveşte pentru recepţia bunurilor 

aprovizionate; este documentul justificativ pentru încărcare în gestiune şi de înregistrare în contabilitate. 

Se întocmeşte în 2 exemplare, la locul de depozitare, pe măsura efectuării recepţiei. În situaţia în care la  

recepţie se constată diferenţe, Notă de recepţie şi constatare de diferenţe se întocmeşte în 3 exemplare de 

către comisia de recepţie legal constituită. 

În cazul în care bunurile materiale sosesc în tranşe, se completează câte un formular pentru fiecare 

tranşă care se anexează, apoi la factură sau la avizul de însoţire al mărfii. Datele de pe verso 

formularului se completează numai dacă se constată diferenţe la recepţie. 

Ajunge la Compartimentul Contabilitate pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferenţelor 

constatate, precum şi pentru înregistrarea în contabilitatea sintetica şi analitică, ataşată la documentele 

de livrare (factura sau avizul de însoţire a mărfii). 

             Se arhivează la Compartimentul Contabilitate. 

 În condiţiile în care nu se înscriu datele valorice în Nota de recepţie şi constatare de diferenţe, este 

obligatoriu ca aceste date să se regăsească într-un document justificativ care stă la baza înregistrării în 

contabilitate a valorii bunurilor. 

 

           Circulă: 

 - la gestionar, pentru încărcarea în gestiune a bunurilor materiale recepţionate (toate exemplarele); 

 - la compartimentul contabilitate, pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferenţelor 

constatate (toate exemplarele), precum şi pentru înregistrarea în contabilitatea sintetica şi analitică, 

ataşată la documentele de livrare (factura sau avizul de însoţire a mărfii); 

- la unitatea furnizoare (exemplarul 2) şi la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea 

lipsurilor stabilite. 

 

2. Avizul de însoţire al mărfii este documentul de însoţire a mărfii pe timpul transportului; este un 

document care stă la baza întocmirii facturii. 

Se întocmeşte în 2 sau mai multe exemplare de către furnizorii care nu au posibilitatea întocmirii facturii în 

momentul livrarii produselor sau altor valori materiale. 
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Avizul de însoţire al mărfii se înregistrează în contabilitatea sintetică şi analitică de către Compartimentul 

Contabilitate, compartiment în responsabilitatea căruia se află şi arhivarea acestuia.  

 

Circulă: 

- la magazia predatoare pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către 

gestionar (ambele exemplare); 

  - la delegatul magaziei primitoare care semnează de primire pe exemplarul 1 şi reţine exemplarul 2; 

- la compartimentul contabilitate, ambele exemplare, care, după confruntarea lor, stau la baza efectuării 

înregistrărilor în evidenţa magaziilor. 

3. Bonul de consum reprezintă documentul de eliberare din magazie pentru consumul materialelor; este 

document justificativ de scădere din gestiune şi de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate. 

 Se întocmeşte în 2 exemplare, pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din magazine pentru 

consum, de către compartimentele din cadrul Școlii care solicită materialele pentru a fi consummate. 

Compartimentul Contabilitate, pe baza acestor documente, efectuează înregistrările în contabilitatea 

sintetică şi analitică şi ulterior procedează la arhivarea documentelor justificative. 

 

 Circulă: 

- la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare); 

- la persoanele autorizate să aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor înlocuitoare; 

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către 

gestionar şi de primire de către delegatul care primeste materialele (ambele exemplare); 

- la compartimentul contabilitate, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetica şi 

analitică (ambele exemplare). 

 

5. Procesul verbal de scoatere din funcţiune/declasare a unor bunuri materiale este documentul în baza 

căruia sunt scoase din uz materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţa şi de declasare a altor 

bunuri materiale decât mijloace fixe, potrivit dispoziţiilor legale; reprezintă un document de consemnare 

a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura 

obiectelor de inventar aflate în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale; document de predare la 

magazine a ansamblelor, subasamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea 

efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe, precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse 

pentru declasare; document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor şi în contabilitate. 

 

  Circulă: 

-  la persoana autorizată să aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a 

materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare); 

- la Compartimentul Contabilitate pentru înregistrarea în evidenţa la locul de folosinţa a mijloacelor fixe 

scoase din funcţiune (ambele exemplare); 
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- la magazie (depozitul de materiale), pentru descărcarea gestiunii, respectiv înregistrarea în evidenţa a 

bunurilor materiale declasate (ambele exemplare); 

- la magazia primitoare, pentru semnare de către gestionar a primirii în gestiune a ansamblelor, 

subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a 

mijloacelor fixe şi materialelor recuperabile şi refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor 

de natura obiectelor de inventar în folosinţa sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare); 

- la compartimentul contabilitate, pentru verificarea şi înregistrarea operaţiunilor privind scoaterea din 

funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţa 

sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1); 

- la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune, din uz sau declasare, pentru 

înregistrare (exemplarul 2). 

        Se întocmeşte în 2 exemplare, separat, pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar 

aflate în folosinţă şi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentaţiei 

prevăzute în normele legale. 

 

8.3. Resurse necesare: 

 

8.3.1. Resurse materiale  

 mobilier pentru stocarea dosarelor; 

 PC cu acces la internet; 

 linie telefonică; 

 aparat fax; 

 copiator;  

 imprimantă;  

 rechizite specifice. 

 

8.3.2. Resurse umane  

 Personal Compartiment contabilitate; 

 Administrator; 

 Director. 

 

8.3.3. Resurse financiare  

 Conform bugetului Școlii pentru anul în curs. 

 

 

 

 

8.4. Modul de lucru 
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 Evidenţa contabilă a materialelor şi obiectelor de inventar presupune înregistrarea intrărilor şi iesirilor de 

materiale şi obiecte de inventar. 

 Intrările de materiale şi obiecte de inventar au ca sursă: 

a. achiziţiile publice; 

b. transferuri; 

c. donaţii şi sponsorizări; 

d. plusuri de inventar; 

e. stocuri rezultate din dezmembrarea imobilelor. 

 

1. În cazul achiziţiilor de la agenţi economici: 

 Se verifică existenţa documentelor justificative de înregistrare: documentele care să ateste livrarea 

(factura, Notă de recepţie şi constatare de diferenţe). 

 Înregistrarea intrării în programul de evidenţă contabilă. 

3. În cazul transferurilor: 

 Se verifică existenţa documentelor justificative de înregistrare: avizul de însotire a mărfii; 

 Se înregistrează intrarea în programul de evidenţă contabilă. 

4. În cazul donaţiilor şi sponsorizărilor: 

 Se verifică existenţa documentelor justificative de înregistrare: contract donator şi Notă de recepţie 

şi constatare de diferenţe. 

 Se înregistrează intrarea în programul de evidenţă contabilă. 

5. În cazul plusurilor de inventar: 

 Se verifică existenţa documentelor justificative de înregistrare: listele de inventariere, procesul 
verbal de inventariere întocmit de comisia de inventariere; 

 Se înregistrează intrarea în programul de evidenţă contabilă. 

6. În cazul stocuri rezultate din dezmembrarea imobilelor: 

 Se verifică existenţa documentelor justificative de înregistrare: procese verbale de dezmembrare; 

 Se înregistreaza intrarea în programul de evidenţă contabilă. 
 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

 

În cadrul Compartimentului Contabilitate se are în vedere ţinerea la zi a evidenţei contabile a obiectelor 

de inventar şi a materialelor conform reglementarilor în vigoare. 

Instituţiile publice, inclusiv cele de învăţământ 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 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. 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

 

Nr. 

anexă/ 

cod 

formular 

 

Denumirea 

anexei/ 

formularului 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. de 

exemplare 

 

Difuzare 

 

Arhivare 

 

Alte 

elemente 
 

loc 

 

perioadă 

------ Copertă ---------- 

 

------- 1 Comisie  Arhivă  Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

 

F/PO-

11/01 

Nota de 

recepţie şi 

constatare de 

diferenţe 

Personal 

contabilitate 

 

 

-------- 

1 Compartiment 

contabilitate 
Arhivă  Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

 

 Aviz de 

însoţire al 

mărfii 

Personal 

contabilitate 

 

 

-------- 

1 Compartiment  

contabilitate 
Arhivă  Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

Personal 

contabilitate 

 

F/PO-

11/02 

Bon de 

consum 

Personal 

contabilitate 

 

 

-------- 

1 Compartiment  

contabilitate 
Arhivă  Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

Personal 

contabilitate 
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11. Cuprins  

 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
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0 Copertă 0 
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1/10 
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