
Anexa 14 a

cod 05 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR                 Nr.rd.
Disponibil la 

începutul 
anului

Încasări Plăţi
Disponibil la 
sfârşitul 
perioadei

A B 1 2 3 4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: 01 66,365 5,670 72,035

– Sume primite din fondul de intervenţie                                               
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

02

– Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziţiilor legale     
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

03

– Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală 
finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, 
din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii                   
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

04

-Garanţii materiale reţinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969     
(ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

05 66,365 5,670 72,035

-Sume primite ca donaţii şi sponsorizări                                             
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

06

– Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit 
legii                                                                                                                
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

07

– Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform 
O.G. nr.31/2007                                                                                             
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

08

– Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor 
didactice din învaţământul preuniversitar                                               
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

09

                       DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
                                                                          la data de 31.12.2017



A B 1 2 3 4=1+2-3
-Fondul de protejare a asiguraţilor                                                         
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

10

– Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraţilor                          
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

11

– Alte fonduri cu destinaţie specială                                                 
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)  *)

12

– Sume primite pentru amenajarea şi dotarea Centrului Regional 
pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere                                  
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

13

– Fondul special pentru produse petroliere                                    
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

14

– Fondul de protecţie a vânatului                                                       
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

15

*)  Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ
– Fondul de ameliorare a fondului funciar                                       
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

16

– Fondul Naţional de Dezvoltare Regională                                  
(ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, 
ct. 5500102);    
 (rd.18+21+22+23)

17

     – Sume alocate de la bugetul statului                                             
(ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)

18

        – Sume primite în cadrul programului de   dezvoltare                       
(ct. 5500101, ct. 5500102)

19

        – Sume primite din Fondul Naţional de  preaderare                         
(ct. 5500101, ct. 5500102)

20
X X X X

       – Sume primite din contribuţia financiară a Comunităţii 
Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, 
SAPARD)                                                                                                   
(ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)

21

       – Sume provenite din fondurile de tip structural  asigurate de 
Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD)                                 
(ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)

22



A B 1 2 3 4=1+2-3
      – Alte resurse financiare din fondurile aflate  la dispoziţia 
Guvernului                                                                                                 
(ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)

23

– Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare             
(ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)

24

– Disponibil pentru finanţarea proiectelor SAPARD                                        
(ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)

25
X X X X

– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari               (ct. 
5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)

26

– Disponibil pentru cofinanţarea de la bugetul de stat pentru 
derularea proiectelor ISPA 
 (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)

27
X X X X

  -Disponibil din sume primite din fondul de rulment                     
(ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

28

  -Alte disponibiliăţi cu destinaţie specială                                  
(ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

29

  -Disponibil privind rezervele speciale                                                      
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

30

      TOTAL ( rd.01+30 ) 31 66,365 5,670 72,035

                     Director General Director Economic

                         Ionut Barbu Simona Georgescu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ana-Brindusa Ungureanu


