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Capitolul 8888    
CONTABILITATEA CONTABILITATEA CONTABILITATEA CONTABILITATEA     
ŞI CONTURILE ŞI CONTURILE ŞI CONTURILE ŞI CONTURILE UNIUNII EUROPENEUNIUNII EUROPENEUNIUNII EUROPENEUNIUNII EUROPENE    

8.1. CONTURILE UNIUNII EUROPENE 

Conturile Uniunii Europene cuprind: 
– declaraţiile financiare ale instituţiilor, cele ale organismelor instituite de 

Uniune care au personalitate juridică şi care beneficiază în mod efectiv de 
subvenţii din buget şi cele ale altor organisme ale căror conturi trebuie să fie 
consolidate în conformitate cu normele contabile europene; 

– situaţiile financiare consolidate, care prezintă într-o formă agreată subvenţiile 
financiare conţinute în declaraţiile (situaţiile financiare) ale instituţiilor şi orga-
nismelor (menţionate la litera a); 

– rapoarte privind execuţia bugetelor instituţiilor şi a bugetelor organismelor; 
– rapoarte privind execuţia bugetară care prezintă într-o formă agreată 

informaţiile conţinute în rapoartele privind execuţia bugetelor instituţiilor şi a 
bugetelor organismelor. 

Conturile instituţiilor şi organismelor sunt însoţite de un raport privind 
gestiunea bugetaă şi financiară din timpul exerciţiului financiar. Acest raport 
prezintă, inter alia, procentul de execuţie a creditelor, precum şi informaţii 
rezumative privind transferurile de credite între diverse poziţii bugetare. 

De asemenea, acest raport oferă o descriere detaliată a: 
– realizării obiectivelor pentru exerciţiul în cauză, în conformitate cu 

principiul bunei gestiuni financiare; 
– situaţiei financiare şi a evenimentelor care au avut o influenţă semnificativă 

asupra activităţilor în cursul exerciţiului. 
Raportul privind gestiunea bugetară şi financiară a bugetului este diferit de 

rapoartele privind punerea în aplicare a bugetului. 
Conturile trebuie să respecte normele, să fie exacte şi complete şi să prezinte 

o imagine reală şi fidelă în ceea ce priveşte: 
– situaţiile financiare, a activelor şi pasivelor, a cheltuielilor şi veniturilor, a 

drepturilor şi obligaţiilor care nu sunt prevăzute ca active sau pasive şi a fluxului 
de numerar; 

– rapoartelor privind execuţia bugetară, a operaţiunilor de venituri şi cheltuieli; 
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Situaţiile financiare se întocmesc în conformitate cu principiile contabile 
general acceptate şi anume: continuitatea activităţilor; prudenţa; permanenţa meto-
delor contabile; comparabilitatea informaţiilor; pragul de semnificaţie; necom-
pensarea; supremaţia realităţii asupra aparenţei; contabilitatea de angajamente. 

Dacă, într-un anumit caz, ordonatorii de credite consideră că ar trebui să facă 
o excepţie de la coţinutul uneia dintre princiipile contabile menţionate, excepţia în 
cauză este motivată corespunzător şi arătată în anexa la situaţiile financiare. 

Principiile contabile general acceptate au următorul conţinut: 

Principiul: Înseamnă că: 

continuităţii activităţii – pentru pregătirea situaţiilor financiare, instituţiile şi organismele 
instituite de Uniune care au personalitate juridică şi care beneficiază 
în mod efectiv de subvenţii de la buget şi alte organisme ale căror 
conturi se consolidează sunt considerate a fi fost înfiinţate pe durată 
nelimitată. 
Dacă există indicii obiective că o instituţie sau un organism 
urmează să îşi înceteze activitatea, ordonatorul de credite prezintă 
această informaţie în anexă, precizând motivele. 
Ordonatorul de credite aplică principiilr contabile în vederea 
determinării valorii de lichidare a instituţiei sau organismului în 
cauză. 

prudenţei – activele şi veniturile nu sunt supraevaluate; 
– pasivele şi cheltuielile nu sunt subestimate; 

– nu permite crearea de rezerve ascunse sau de provizioane 
nejustificate. 

permanenţei 
metodelor contabile 

– structura componentelor situaţiilor financiare, metodelor contabile 
şi normelor de evaluare nu pot fi schimbate de la un an la altul. 
Contabilul Comisiei nu poate face derogare de la acest principu 
decât în cazuri excepţionale, în special: 
– în cazul modificării substanţiale a naturii operaţiunilor entităţii; 

– dacă modificarea este efectuată în scopul unei prezentări mai 
adecvate a operaţiunilor contabile. 

informaţiilor 
comparabile 

– pentru fiecare rubrică din situaţiile financiare se prezintă şi 
cuantumul rubricii corespunzătoare din exerciţiul anterior. 
Dacă prezentarea sau clasificarea uneia dintre componentele 
situaţiilor financiare este modificată, cuantumurile corespunzătoare 
din exercţiul financiar anterior sunt modificate pentru a fi 
comparabile şi reclasificate. 

Dacă reclasificarea rubricelor este imposibilă, acest lucru este 
explicat în anexa la situaţiile financiare. 
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pragului de 
semnificaţie 

– în situaţiile financiare se ţine seama de toate operaţiunile 
semnificative pentru informaţiile căutate. 
Pragul de semnificaţie se evaluează în special în funcţie de natura 
sau cuantumul tranzacţiei. 
Tranzacţiile pot fi cumulate dacă: 
– natura lor este identică, chiar dacă cuantumurile lor sunt mari; 
– cuantumurile sunt neglijabile; 

– cumularea favorizează claritatea situaţiilor financiare. 

necompensării – nu este permisă efectuarea compensării între creanţe şi datorii 
sau între cheltuieli şi venituri, cu excepţia cazului în care 
cheltuielile şi veniturile derivă din aceeaşi tranzacţie, din 
tranzacţii similare sau operaţiuni de acoperire, cu condiţia ca 
acestea să nu fie semnificative individual. 

supremaţiei realităţii 
asupra aparenţei 

– evenimentele contabile înregistrate în situaţiile financiare sunt 
prezentate în funcţie de natura lor economică. 

 
În conformitate cu principiul contabilităţii de angajamente, situaţiile financiare 

prezintă cheltuielile şi veniturile exerciţiului financiar, indiferent de data plăţii sau 
a colectării. 

Valoarea activelor şi a pasivelor se determină conform normelor de evaluare. 
Principiul contabilităţii de angajamente înseamnă că tranzacţiile şi eveni-

mentele se înregistrează în contabilitate pe măsură ce sunt angajate şi nu când 
sumele sunt real plătite sau recuperate. Ele se înregistrează contabil în exerciţiile 
financiare pentru care sunt angajate. 

Situaţiile financiare se prezintă în milioane de euro şi cuprind: 
a) bilanţul şi contul rezultateului economic, care prezintă activele şi pasivele 

şi situaţia financiară, precum şi rezultatul economic la data de 31 decembrie a 
exerciţiului anterior. Acestea sunt prezentate în conformitate cu structura 
prevăzută în directivele Parlamentului European şi ale Consiliului privind situaţia 
financiară anuală a anumitor tipuri de societăţi, dar ţinând seama de natura 
specifică a activăţilor Uniunii. 

Contul rezultatului economic prezintă veniturile şi cheltuielile exrciţiului, 
clasificate în funcţie de natura acestora; 

b) tabelul fluxurilor de numerar, care prezintă sumele colectate şi plătite în 
cursul exerciţiului şi situaţia finală de trezorerie. 

Tabelul fluxurilor de numerar prezintă mişcările de trezorerie. 
Trezoreria este compusă din: 
– lichidităţi; 
– conturi şi depozite bancare la vedere; 
– alte active disponibile care pot fi transformate uşor în numerar şi a căror 

valoare este stabilă. 
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c) situaţia modificărilor de capital, care prezintă detaliat majorările şi reducerile 
din cursul exerciţiului pentru fiecare element din conturile de capital. 

Anexa la situaţiile financiare completează şi comentează informaţiile acestora şi 
furnizează toate informaţiile suplimentare prevăzute de practica contabilă acceptată 
la nivel internaţional, în cazul în care aceste informaţii sunt relevante pentru acti-
vităţile Uniunii. 

Anexa face parte integrantă din situaţiile financiare. Anexa conţine cel puţin 
următoarele informaţii: 

– principiile, normele şu metodele contabile; 
– note explicative, care prezintă informaţii suplimentare care nu sunt incluse 

în cuprinsul situaţiilor financiare şi care sunt necesare pentru o imagine fidelă; 
– angajamentele din afara bilanţului, care prezintă drepturi şi obligaţii care 

nu sunt incluse în bilanţ şi care ar putea avea o influenţă semnificativă asupra 
activelor şi pasivelor, asupra situaţiei financiare sau asupra rezultatului entităţii 
respective. 

Notele explicative sunt prezentate prin trimiteri încrucişate la rubricile din 
situaţiile financiare la care se raportează şi în aceeaşi oridine de prezentare. 

Rapoartele privind execuţia financiară sunt prezentate în milioane de euro şi 
cuprind: 

a) contul rezultatului financiar, care prezintă toate operţiunile bugetare ale 
exerciţiului pe venituri şi cheltuieli. Structura în care este prezentat este aceeaşi 
cu cea a bugetului. 

Contul rezultatului bugetar conţine informaţii privind: 
– veniturile, inclusiv: modificările estimărilor bugetare privind veniturile; 

veniturile rezultate; drepturi constatate; 
– modificările angajametului total şi al creditelor de plată disponibile; 
– utilizarea totalului creditelor de angajament şi al creditelor de plată 

disponibile; 
– angajamentele restante, angajamentele reportate din exerciţiul anterior şi 

angajamentele făcute în cursul exerciţiului. 
În ceea ce priveşte informaţiile privind veniturile, se anexează de asemenea 

o situaţie care prezintă, pentru fiecrea stat membru, defalcarea sumelor din resurse 
proprii rămase de recuperat la sfârşitul exerciţiului financiar care fac obiectul unui 
ordin de recuperare; 

b) anexa la contul rezultatului bugetar, care completează şi comentează 
informaţiile prezentate în cont. 

Anexa la contul rezultatului bugetar conţine cel puţin: 
– informaţii privind principiile bugetare, tipurile de credite şi structura bugetului; 
– informaţii privind angajamentele bugatare; 
– informaţii necesare pentru o bună înţelegere a rezultatului bugetar. 
Contabilii celorlalte instituţii şi organisme transmit contabilului Comisiei şi 

Curţii de Conturi până cel târziu la data de 1 martie a exerciţiului următor conturile 
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lor provizorii, însoţite de raportul privind gestiunea bugetară şi financiară din cursul 
exerciţiului. 

Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii respective în funcţie 
de conturile provizorii ale Comisiei, însoţite de raportul acesteia privind gestiunea 
bugetară şi financiară din cursul exerciţiului financiar, precum şi conturile provizorii 
consolidate. 

De asemenea, până la data de 31 martie, contabilul fiecăreia din celelalte 
instituţii şi organisme decât cel al Comisiei, transmite Parlamentului European 
raportul privind gestiunea bugetară şi financiară. 

Până la data de 15 iunie, Curtea de Conturi formulează observaţii, cu privire 
la conturile provizorii ale fiecărei instituţii şi ale fiecărui organism. 

Instituţiile, altele decât Comisia, şi fiecare din organisme întocmesc conturile 
lor finale şi le trimit contabilului Comisiei şi Curţii de Conturi Europene până cel 
târziu la data de 1 iulie a exerciţiului următor în vederea întocmirii conturilor 
consolidate finale. 

Contabilul Comisiei întocmeşte conturile finale, pe baza informaţiilor 
prezentate de celelalte instituţii. Conturile consolidate finale sunt însoţite de o notă 
redactată de contabilul Comisiei prin care acesta declară că respectivele conturi au 
fost întocmite în conformitate cu dispoziţiile privind prezentarea conturilor şi cu 
principiile, normele şi metodele contabile descrise în anexa la declaraţiile 
financiare. 

După aprobarea conturilor consolidate finale şi a propriilor sale conturi, 
Comisia le trimite Parlamentului European, Consilului şi Curţii de Conturi Europene 
până cel târziu la data de 31 iulie a exerciţiului financiar următor. 

Conturile consolidate finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu declaraţia de asigurare furnizată de Curtea de Conturi până la data de 
15 noiembrie a următorului exerciţiu bugetar. 

8.2. INFORMAŢII PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ 

Pe lângă situaţiile financiare şi rapoartele privind execuţia bugetară: 
a) Comsia prezintă Parlamentului European şi Consiliului de două ori pe an 

un raport cu privire la garanţiile bugetare şi riscurile aferente. 
Aceste informaţii sunt trimise în acelaşi timp şi Curţii de Conturi. 
b) contabilul Comisiei trimite o dată pe lună Paralamntului European şi 

Consiliului cifre agregate cel puţin la nivel de capital, cu privire la execuţia 
bugetară în ceea ce priveşte atât veniturile, cât şi cheltuielile referitoare la 
ansamblul creditelor. 

Aceste cifre furnizează detalii privind utilizarea creditelor reportate. 
Cifrele se transmit în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărei 

luni. Cifrele se trasnit şi Curţii de Conturi; 
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c) contabilul Comisiei trimite Parlamentului European şi Consiliului, de trei 
ori pe an, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data de 31 mai, 31 august şi 
31 decembrie, un raport privind execuţia bugetară, în ceea ce priveşte atât 
veniturile, cât şi cheltuielile, defalcate pe capitole, articole şi rubrici. 

Raportul furnizează detalii privind utilizarea creditelor raportate din exerciţii 
financiare anterioare. 

Raportul privind execuţia bugetară se trimite şi Curţii de Conturi Europene. 

8.3. CONTABILITATEA GENERALĂ ŞI BUGETARĂ 

8.3.1. DISPOZIŢII CONTABILE COMUNE 

Sistemul contabil al instituţiei este sistemul utilizat pentru organizarea infor-
maţiilor bugetare şi financiare astfel încât cifrele să poată fi introduse, clasate şi 
înregistrate. 

Contabilitatea este formată din contabilitatea generală şi contabilitatea 
bugetară. Aceste contabilităţi sunt conduse în euro pe baza anului calendaristic. 

Cifrele din contabilitatea generală şi contabilitatea bugetară sunt adoptate la 
închiderea exerciţiului bugetar astfel încât să se poată întocmi conturile. 

Ordonatorul de credite delegat poate conduce o contabilitate analitică. 

a) Organizarea contabilă 
Contabilul fiecărei instituţii şi al fiecărui organism întocmeşte şi păstrează la 

zi documente descriind organizarea şi procedurile contabile din instituţia sa. 
La întocmirea situaţiilor financiare se utilizează cât mai puţin posibil informaţii 

din afara contabilităţii. 
Veniturile şi cheltuielile bugetare se înregistrează în sistemul computerizat în 

funcţie de natura economică a operaţiunii, ca venituri sau cheltuieli curente sau 
de capital. 

b) Sisteme computerizate 
Contabilitatea se conduce cu ajutorul unui sistem computerizat integrat. 
Dacă se utilizează sisteme sau subsisteme computerizate pentru contabilitate, 

sistemele sau subsistemele în cauză sunt descrise detaliat. 
Această descriere: 
– defineşte conţinutul fiecărui câmp de date şi prezintă modul în care 

sistemul tratează fiecare operaţiune; 
– precizează modul în care sistemul garantează existenţa unei piste complete 

de AUDIT pentru fiecare operaţiune şi pentru fiecare modificare făcută sistemelor 
şi susbsistemelor computerizate, astfel încât să fie posibilă identificarea în orice 
moment a naturii modificării şi a persoanei care a operat-o. 
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Descrierea sistemelor şi subsistemelor contabile computerizate indică eventuale 
legături existente între acestea şi sistemul contabil central, în special în ceea ce 
priveşte transferul de date şi regularizarea soldurilor. 

Accesul la sistemele şi subsistemele computerizate este restrâns la persoanele 
incluse pe o listă a utilizatorilor autorizaţi întocmită şi actualizată de fiecare 
instituţie. 

După consultarea contabililor-şefi ai celorlalte instituţii şi organisme, 
contabilul Comisiei adoptă normele şi metodele contabile şi planul de conturi 
armonizat care se aplică de toate instituţiile, de oficiile europene şi de toate 
organismele care beneficiază efectiv de subvenţii din buget, precum şi de alte 
organisme ale căror conturi trebuie să fie consolidate. 

La adoptarea normelor şi metodelor contabile şi a planului de conturi, 
contabilul Comisiei are în vedere standardele contabile acceptate la nivel 
internaţinal pentru sectorul public, dar se poate îndepărta de acesta în cazul în 
care acest lucru se justifică prin natura specifică a activităţilor Uniunii. 

8.3.2. CONTABILITATEA GENERALĂ 

Contabilitatea generală înregistrează, în ordine cronologică, utilizând metoda 
înregistrării în partidă dublă, toate evenimentele şi operaţiunile care afectează 
situaţie economică şi financiară şi activele şi pasivele instituţiilor şi organismelor. 

Mişcările din conturi şi soldurile se înregistrează în registre contabile. 
Toate înregistrările contabile, inclusiv modificările contabile, se bazează pe 

documente justificative la care fac trimitere. 
Sistemul contabil trebuie să permită urmărirea tuturor înregistraărilor contabile. 

A. Registrele contabile 
a) Fiecare instituţie şi fiecare organism ţine un jurnal, un registru general şi 

un registru-inventar. 
Registrele contabile sunt formate din documente electronice identificate de 

contabil şi oferă garanţii complete pentru utilizarea ca dovezi. 
Înregistrările din registrul jurnal sunt transferate în registrul general, detaliate 

conform planului de conturi. 
Registrul-jurnal şi registrul general pot fi divizate în câte jurnale speciale şi 

registre speciale sunt necesare pentru îndeplinirea cerinţelor. 
Intrările înregistrate în jurnale speciale sunt centralizate cel puţin o dată pe 

lună în registrul jurnal şi în registrul general. 

b) Balanţa de verificare 
Fiecare instituţie şi organism întocmeşte o balanţă de verificare pentru toate 

conturile din contabilitatea generală, inclusiv conturile incluse în cursul 
exerciţiului, precizând pentru fiecare caz: numărul contului; descrierea; total 
sume debitoare; total sume creditoare; sold. 
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b) Ajustări contabile 
Datele din registrul contabil general se păstrează şi se organizează astfel 

încât să justifice conţinutul fiecăruia dintre conturile incluse în balanţa de verificare. 
În ceea ce priveşte inventarul activelor imobilizate se aplică dispoziţiile 

privind inventarierea patrimoniului. 

A. Înregistrarea 
a) Înscrierile contabile 
Înscrierile se fac utilizând metoda în partidă dublă, conform căreia orice 

mişcare sau variaţie înregistrată în contabilitate este reprezentată de o înscriere 
care stabileşte o echivalenţă între suma debitată şi suma creditată şi diverse 
conturi afectate de înscrierea în cauză. 

Pentru fiecare tranzacţie exprimată într-o altă monedă decât euro se calculează 
şi se înscrie în contabilitate echivelantul în euro. 

Tranzacţiile în valute din conturile care pot fi reevaluate sunt reevaluate cel 
puţin de fiecare dată când conturile sunt închise. 

Această reevaluare se efectuează pe baza cursurilor stabilite pentru conversia 
dintre euro şi alte monede. 

Cursul care trebuie utilizat pentru conversia între euro şi o altă monedă 
pentru întocmirea bilanţului la 31 decembrie al anului N este cel al ultimei zile 
lucrătoare din anul N. 

Normele contabile adoptate specifică normele de conversie şi de reevaluare 
ce trebuie stabilite în scopul contabilităţii de angajamente. 

b) Înregistrările contabile 
Toate înregistrările contabile precizează originea, conţinutul şi apartenenţa 

fiecărei date şi referinţele documentelor justificative relevante. 

c) Documentele justificative 
Fiecare înregistrare se bazează pe un document justificativ datat şi numerotat, 

întocmit pe hârtie sau un suport care garantează fiabilitatea şi consemnarea conţi-
nutului documentului pentru perioadele de postare de către ordonatorii de credite. 

Operaţiunile de acelaşi tip, efectuate în acelaşi loc şi în aceeaşi zi pot fi 
rezumate într-un singur document justificativ. 

d) Înregistrarea în registrul-general 
Operaţiunile contabile se înregistrează în registrul-jurnal prin una dintre 

următoarele metode care nu se exclud reciproc: 
– zi de zi, operaţiune cu operaţiune; 
– sub forma unui rezumat lunar al sumelor totale implicate în operaţiuni, cu 

condiţia să fie păstrate toate documentele care permit verificarea operaţiunilor 
individuale de zi de zi. 

e) Validarea înscrierilor 
Înscrisurile în registrul-jurnal şi în registrul-inventar sunt definitivate prin 

intermediul unei proceduri de validare care împiedică orice modificare sau 
ştergere a înscrierii. 
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O procedură de închidere destinată să îngheţe cronologia înregistrărilor şi să 
garanteze inviolabilitatea acestora este aplicată cel târziu înainte de prezentarea 
situaţiilor financiare finale. 

C. Regularizarea conturilor 
Soldurile conturilor din balanţa de verificare se regularizează periodic, cel 

puţin la închiderea exerciţiului, cu datele din sistemele de gestiune utilizate de 
ordonatorii de credite pentru gestionarea activelor şi pasivelor şi pentru înregistrarea 
zilnică în sistemul contabil. 

Periodic şi cel puţin de fiecare dată când conturile sunt închise, contabilul 
verifică dacă datele din registrul inventar corespund situaţiei reale, în special în 
ceea ce priveşte: 

– disponibilităţile în bănci, prin regularizarea extraselor de cont comunicate 
de instituţiile financiare; 

– disponibilităţile din casă, prin regularizarea cu datele din registrul de casă. 
Conturile de active fixe se revizuiesc în conformitate cu verificările inventarului. 
Conturile de legături interinstituţionale se regularizează şi se închid lunar. 
Conturile de aşteptare se revizuiesc anual de către contabil astfel să fie 

închisă cât mai repede posibil. 
După încheierea exerciţiului bugetar şi până la data prezentării conturilor, 

contabilul poate face orice modificare care, fără să implice plăţi sau încasări 
pentru exerciţiul în cauză, sunt necesare pentru o prezentare corectă şi fidelă a 
conturilor în conformitate cu normele. 

8.3.3. CONTABILITATEA BUGETARĂ 

Contabilitatea bugetară prezintă o înregistrare detaliată a execuţiei bugetare, 
în sensul că înregistrează toate operaţiunile bugetare de venituri şi cheltuieli. 

Contabilitatea bugetară: 
a) prezintă, pentru fiecare subdiviziune din buget: 
– în cazul cheltuielilor: 
• creditele autorizate în bugetul iniţial, creditele introduse în bugetele rectifi-

cative, creditele reportate, creditele disponibile după colectarea veniturilor atribuite, 
transferurile de credite şi totalul creditelor astfel disponibile: 

• angajamentele şi plăţile pentru exerciţiul financiar; 
– în cazul veniturilor: 
• estimările din bugetul iniţial, estimările din bugetele rectificative, veniturile 

atribuite şi totalul estimărilor astfel determinate; 
• drepturile constatate şi sumele recuperate pentru exerciţiul financiar în cauză; 
• angajamentele rămase de plătit şi veniturile rămase de recuperat reportate 

din exerciţiul financiar anterior. 
Angajamentele provizorii globale privind Secţiunea Garantare a FEGA (Fondul 

European de Garantare Agricolă) şi plăţile corespondente se înregistrează, de 
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asemenea, în contabilitatea bugetară. Angajamentele în cauză sunt prezentate cu 
privire la creditele totale ale Secţiunii Garantare a FEGA. 

b) prezintă separat: 
– utilizarea creditelor reportate şi a creditelor exerciţiului ; 
– lichidarea angajamentelor restante. 
În ceea ce priveşte veniturile, sumele rămase de recuperat din exerciţiul 

financiar anterior sunt prezentate separat. 
c) poate fi organizată astfel încât să dezvolte un sistem de contabilitate 

analitică; 
d) este condusă cu ajutorul sistemelor computerizate, în registre sau pe fişe. 

8.4. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 

Fiecare instituţie şi fiecare organism: 
– întocmeşte inventare cantitative şi valorice ale tuturor imobilizărilor corporale, 

necorporale şi financiare ale Uniunii, în conformitate cu un model instituit de 
contabilul Comisiei. 

– verifică dacă înregistrările din inventar corespund cu situaţia reală. 
Vânzarea de bunuri mobile face obiectul unei publicităţi adecvate. 
Sistemul de inventariere a patrimoniului este stabilit de către ordonatorul de 

credite cu asistenţă tehnică din partea contabilului.  
Acest sistem de inventariere trebuie să furnizeze toate informaţiile necesare 

pentru conducerea contabilităţii şi conservarea activelor. 

a) Conservarea patrimoniului 
Fiecare instituţie adoptată dispoziţii privind conservarea patrimoniului inclus 

în bilanţul său şi decide departamentele administrative responsabile pentru 
sistemul de inventariere. 

b) Înregistrarea bunurilor în inventar 
Toate bunurile achiziţionate cu o perioadă de utilizare mai mare de un an, 

care nu sunt consumabile şi al căror preţ de achiziţionare sau cost de producţie 
este mai mare decât cel indicat în normele contabile adoptate, sunt înregistrate în 
inventar şi în conturile de imobilizări. 

c) Conţinutul inventarului pentru fiecare bun 
Inventarul conţine o descriere adecvată a fiecărui bun şi precizează 

amplasarea, data achiziţionării şi costul unitar ale acestuia. 

d) Verificările inventarului 
Verificările inventarului realizate de către instituţii sunt efectuate astfel încât 

să se asigure de existenţa fizică a fiecărui bun şi de corespondenţa acestuia cu 
înregistrarea relevantă din inventar. 
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Aceste verificări se efectuează în cadrul unui program anual de verificare, cu 
excepţia activelor fixe corporale şi necorporale, care sunt verificate cel puţin o 
dată la trei ani. 

e) Revânzarea bunurilor 
Membrii, funcţionarii şi alţi angajaţi ai instituţiilor şi organismelor nu pot 

achiziţiona bunuri care sunt revândute de instituţiile şi organismele în cauză, cu 
excepţia cazului în care bunurile în cauză sunt revândute prin procedura de 
licitaţie publică. 

f) Procedura de vânzare a activelor fixe 
Vânzările activelor fixe fac obiectul unei publicităţi locale adecvate, dacă 

valoarea unitară de achiziţie este egală sau  mai mare decât 8100 euro. 
Perioada dintre publicarea ultimului anunţ şi încheierea contractului de 

vânzare este de cel puţin paisprezece zile calendaristice. 
Vânzările fac obiectul unei notificări de vânzare publicate în jurnalul oficial 

al Uniunii Europene, dacă valoarea unitară de achiziţie este egală sau mai mare 
decât 391.000 de euro. 

O publicitate adecvată se poate face, de asemenea, în presa statelor membre. 
Perioada dintre data publicării notificării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

şi încheierea contractului de vânzare este de cel puţin o lună.  
Instituţiile: pot să renunţe la publicitate în cazul în care costul publicităţii 

depăşeşte beneficiul estimat al operaţiunii; fac întotdeauna toate eforturile pentru 
a obţine cel mai bun preţ pentru vânzarea activelor fixe. 

g) Procedura de înstrăinare a activelor fixe 
Ordonatorul de credite întocmeşte o declaraţie sau un proces verbal ori de 

câte ori orice bun din inventar este vândut, cedat cu titlu gratuit, casat, închiriat 
sau lipseşte din motive de pierdere, furt sau orice alt motiv. 

Declaraţia sau procesul verbal indică în special dacă bunul în cauză trebuie 
înlocuit pe cheltuiala unui funcţionar sau a unei alte persoane. 

Dacă sunt cedate cu titlu gratuit bunuri imobiliare sau instalaţii majore 
trebuie încheiat un contract, iar cazul trebuie notificat într-un raport anual trimis 
Parlamentului European şi Consiliului la prezentarea proiectului preliminar de 
buget. 

8.5. UTILIZAREA EXPERŢILOR EXTERNI 

Normele de aplicare a Regulamentului financiar aplicabil bugetului general 
al Uniunii Europene includ o procedură specifică de selecţie a experţilor care 
urmează să fie plătiţi cu o remuneraţie fixă pentru a asista instituţiile, în special 
cu privire la evaluarea propunerilor şi a cererilor de grant sau a licitaţiilor pentru 
contracte de achiziţii publice şi pentru a furniza asistenţă tehnică de monitorizare 
şi evaluare finală a proiectelor finanţate de la buget. 
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Pentru valori inferioare pragurilor prevăzute pentru contractele de bunuri şi 
de servicii, cu excluderea contractelor de cercetare şi dezvoltare, se pot selecta 
experţi externi pe baza procedurii pentru sarcini care implică, în special, evaluarea 
de propuneri şi asistenţă tehnică. 

O invitaţie de manifestare a interesului este publicată în special în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau website-ul instituţiei în cauză, pentru a asigura o 
publicitate cât mai largă în rândul candidaţilor potenţiali şi a întocmit o listă cu 
experţi. 

Perioada de validitate a listei întocmeşte ca urmare a invitaţiei de manifestare 
a interesului nu depăşeşte durata programului multianual. 

Orice persoană interesată poate să îşi depună candidatura în orice moment 
pe parcursul perioadei de validitate a listei, cu excepţia ultimelor trei luni după 
perioada în cauză. 

Experţii externi nu figurează pe lista menţionată dacă sunt în una dintre 
situaţiile de excludere de la participarea la o procedură de achiziţionare. 

Experţii externi care figurează pe listă sunt selectaţi pe baza capacităţii 
acestora de a îndeplini sarcini care implică, în special, evaluarea de propuneri şi 
asistenţă tehnică şi în conformitate cu principiile nediscriminatorii, egalităţii de 
tratament şi absenţei conflictelor de interese. 

 

Surse: 

1) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene. Modificat prin 
Regulamentul Consiliului nr.1995/2006. 

2) Regulamentul (CE, Euratom) nr.2342/2002 al Comisiei de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.1605/2002 al Consiliului 
privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene. Modificat prin regulamentele Comisiei nr.1261/2005, 1248/2006 şi 
478/2007. 

 




