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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a 

reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 Elemente privind 

responsabilii/  

operatiunea  

 

 

 

 

Numele si 

prenumele 

 

 

 

Functia 

 

 

 

Data 

 

 

Semnatura  

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat   Economist 

 

  

1.2. Verificat   Director 

economic 

 

  

1.3 Aprobat   Manager   
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

  

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau reviziei 

editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 x x 01.10.2010 

 

2.2. Revizia 1 x Actualizare conform 

legislatie in vigoare  
01.01.2020 

 

2.3  x x  
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul 

editiei procedurii operationale  

 

 

  

Scopul 

difuzarii 

 

Exemplar 

nr. 

Compartiment 

 
Functia 

1 2 3 4 

 Informare/  

Aplicare 

1 Direcția economică Director economic 

 Informare/  

Aplicare  

2 Serviciul Artistic Șef Serviciu Artistic 

 Informare/  

Aplicare 

3 Serviciul Tehnic Șef Serviciu Tehnic 

 Informare/  

Aplicare 

4 Serviciul  

Scenă 

Șef Serviciu Scenă 

 Informare/  

Aplicare 

5 Formație muncitori Șef formație muncitori 

 Informare/  

Aplicare 

6 Compartiment Juridic Jurist 

 Informare/  

Aplicare 

7 Compartiment Marketing-PR Impresar 

 Informare/ 

Aplicare 

8 Administrativ Administrator 

 Informare/ 

Aplicare 

9 Financiar-contabilitate Magazioner 

 Evidenta/ 

Arhivare 

11 Financiar-contabilitate Economist 

 Alte scopuri - - - 
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4. SCOP 
 

Procedura este elaborată în scopul prezentarii regulilor minime privind modul de organizare si 

efectuare a inventarierii elementelor de activ si pasiv, pentru asigurarea unui echilibru intre 

sarcini, competente si responsabilitati si pentru mentinerea unor riscuri acceptabile ale actiunii de 

inventariere.  

Activitatea de inventariere a elementelor de activ si pasiv reprezintă ansamblul operatiunilor prin 

care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ – valoric sau numai valoric, 

dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. 
 

5. DOMENIU 

 

Procedura se aplică de către toate direcțiile/serviciile/compartimentele Teatrului Tony Bulandra 

și în special comisiilor de inventariere numite prin decizie de managerul instituției. 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINTA 

 

6.1. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de activ si de pasiv.  

6.2. Legea nr.82/1991 a contabilitatii actualizata si republicata.  

6.3. Ordin nr. 1850/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de intocmire si utilizare a 

registrelor si formularelor comune pe economie, activitatea financiara si contabila.  

6.4. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si a 

instructiunilor de aplicare a acestuia.  

6.5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (actualizata).  

6.6. OG nr.3/2005 pentru modificarea OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea 

activelor fixe aflate in patrimoniul intitutiilor publice.  

6.7. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casa.  

6.8. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in 

legatura cu gestionarea bunurilor, modificata prin Legea nr 54/1994.  

6.9. HG nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale.  

6.10 Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.047 din 4 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a 

costumelor, a păpuşilor/marionetelor, a instrumentelor şi a ştimelor din instituţiile de spectacol 

6.11 OMFP nr. 3512/2008 - privind documentele financiar şi contabile  

6.12 HG nr. 1031/1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale 
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6.13 Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

6.14 H.G. nr.2230/1969 - privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste 

6.15 OMFP nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice  

6.16 OG nr. 81/2003 - privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare  

6.17 LEGE nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

 

 Alte referinte  

• Regulamentul de Organizare si Functionare  

• Fisele posturilor  

 

 

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 

7.1. Definiţii  

a) Inventarierea – ansamblu operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor 

respective, cantitativ- valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care acestea se efectueaza  

b) Active fixe - active detinute de catre institutiile publice în scopul utilizarii lor pe termen lung. 

Activele fixe includ activele fixe corporale si necorporale;  

c) Active fixe necorporale - active fixe fara substanta fizica, care se utilizeaza pe o perioada mai 

mare de un an;  

d) Active fixe corporale - active fixe care îndeplinesc cumulativ doua conditii: au valoarea de 

intrare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului si durata normala de utilizare 

mai mare de un an;  

e) Active fixe necorporale în curs - active fixe necorporale neterminate pâna la sfârsitul 

perioadei, evaluate la costul de achizitie, respectiv la costul de productie;  

f) Active fixe corporale în curs - active fixe corporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei, 

evaluate la costul de achizitie, respectiv la costul de productie;  

conservare - scoaterea temporara din functiune a activelor fixe corporale în situatia în care nu pot 

fi utilizate în scopul pentru care au fost achizitionate sau în alte scopuri si care nu justifica 

efectuarea de cheltuieli de functionare;  

g) Reevaluare - operatiunea de actualizare a valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul institutiilor publice;  

h) Valoare contabila - valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrarii în 

institutia publica. 
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7.2. Abrevieri 

P.O. – Procedură operațională;  

TTB. – Teatrul Tony Bulandra;  

HG – Hotarăre Guvern  

L – Lege  

O.G. – Ordonanța Guvernului  

O.M.F.P. – Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  

 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 

 

8.1. Generalități  

 

Inventarierea se face anual, dar și ori de câte ori situația o cere, conform reglementărilor legale. 

 

În ceea ce privește inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a 

păpuşilor/marionetelor, a instrumentelor şi a ştimelor, aceasta se poate efectua o dată la 3 ani, 

dacă nu se dispune altfel. Bunuri de valoare care fac parte din această categorie, respectiv 

tablouri, cristaluri sau argintării, precum și obiecte ce conțin metale și pietre prețioase și care 

sunt înscrise în Registrul pentru evidența analitică a elementelor de decor, de recuzită, a 

costumelor, a păpușilor/marionetelor, a instrumentelor și a știmelor se inventariază anual. 

 

Principiile generale care stau la baza realizarii unei inventarieri sunt:  

 

1. Principiul permanentei metodelor, potrivit caruia modelele si regulile de evaluare a 

elementelor de activ si de pasiv inventariate trebuie mentinute, asigurand comparabilitatea in 

timp a informatiilor contabile.  

2. Principiul separarii sarcinilor, potrivit caruia din comisiile de inventariere a bunurilor nu fac 

parte persoanele care au responsabilitati legate de administrarea patrimoniului institutiei.  

3. Principiul asigurarii competentei, potrivit caruia in comisia de inventariere vor fi numite 

numai personaele care au pregatirea tehnica si economica care sa le permita identificarea si 

evaluarea bunurilor sau valorilor inventariate.  

 

Reglementări specifice instituţiilor publice  

a) Bunurile inventariate se evaluează şi se înscriu în listele de inventariere la valoarea contabilă 

(valoarea de înregistrare).  

b) Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la 

valoarea contabilă.  

c) Bunurile imputabile se recuperează de la persoanele vinovate, la valoarea de înlocuire.  

d) Bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistreză în contabilitate la costul de achiziţie 

al acestora sau la preţul pieţii.  
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8.2. Initializarea actiunii de inventariere  

 

(1) Conducatorul compartimentului financiar – contabilitate elaboreaza si prezinta ordonatorului 

de credite (conducătorului instituției), referatul de specialitate în vederea emiterii deciziei de 

inventariere.  

(2) Compartimentul juridic elaborează și avizează Decizia privind organizarea inventarierii.  

(3) Ordonatorul de credite aproba decizia privind organizarea inventarierii.  

(4) Ordonatorul de credite va numi în comisia/comisiile de inventariere persoane care au 

pregătirea tehnică şi economică corespunzatoare care le permite identificarea şi evaluarea 

bunurilor, valorilor, creanţelor şi obligaţiilor.  

(5)In situaţia în care complexitatea şi volumul elementelor de inventariat este ridicat, se pot 

constitui comisii de inventariere şi o comisie centrală de inventariere, care are ca sarcină să 

organizeze, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere.  

(6) Presedintele comisiei centrale de inventariere sau persoana delegata de ordonatorul de credite 

efectueaza instruirea membrilor comisiilor de inventariere si incheie un proces – verbal de 

instruire.  

(7) Din comisia de inventariere nu pot face parte:  

 gestionarul;  

 responsabilul de bunuri, care primeşte şi păstreaza bunuri în cadrul sarcinilor de serviciu;  

 contabilii care au în evidenţă gestiunea respectivă sau care ţin contul de evidenţă a elementului 

de activ sau pasiv inventariat;  

 persoanele responsabile pentru urmărirea decontării creanţelor;  

 ordonatorul de credite, directorul Directiei economice, persoana responsabilă cu achizitii 

publice, șeful compartimentului juridic sau juristul.  

 

 

8.3. Activitatea comisiei de inventariere  
 

(1) Operatiunile de inventariere se vor desfasura conform OMFP nr.2861/2009 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de 

pasiv si a precizarilor primite la efectuarea instruirii.  

 Documentele ce se intocmesc cu ocazia inventarierii sunt:  

 

1. Liste de inventariere separat pentru:  

a) Bunuri apartinand institutiei.  

b) Bunuri apartinand tertilor.  

c) Bunuri depreciate, inutilizabile sau degradate.  

d) Propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar si declasarea sau casare a 

unor stocuri.  
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e) Investitii puse in functiune total sau partial carora nu li s-au intocmit forme de 

inregistrare ca imobilizari corporale.  

f) Lucrari de investitii sistate sau abandonate.  

2. Situatii analitice distincte.  

3. Extrase de cont.  

4. Punctaje reciproce cu tertii.  

5. Conturi sau deconturi externe.  

 

a) Lucrările de inventariere se desfăsoară numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei de 

inventariere şi a gestionarului.  

b) În cazul lipsei unui membru din comisia de inventariere se solicită numirea prin decizie a unui 

înlocuitor, iar în cazul neprezentării gestionarului se solicită ordonatorului numirea altei 

persoane care participă la inventariere.  

c) Listele de inventariere vor fi semnate, pe fiecare pagină de către toţi membrii comisiei şi de 

catre gestionar, cu menţiunea acestuia, pe ultima filă a listei de inventariere, ca toate bunurile şi 

valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în 

prezenţa sa, bunurile respective se află în păstrarea şi răspunderea sa, nu mai are bunuri care nu 

au fost supuse inventarierii precum şi faptul că nu are obiecţiuni de făcut.  

 

(2) Comisiile nominalizate in prealabil prin dispozitie a managerului vor determina cu 

ocazia inventarierii si gradul de uzura al obiectelor de inventar si al mijloacelor fixe pentru care 

vor intocmi liste de inventar.  

 (3) Listele de inventariere pentru bunurile aflate in gestiune se vor intocmi intr-un singur 

exemplar si se vor preda spre valorificare și arhivare la serviciul financiar.  

 (4) Listele de inventariere ale imobilizarilor necorporale si corporale aflate in curs de 

executie, existente in patrimoniul TTB se vor intocmi intr-un exemplar pentru fiecare obiectiv in 

parte, pe baza constatarii la fata locului si vor cuprinde: denumirea obiectivului si valoarea 

determinata potrivit stadiului de executie, pe baza valorii din documentatia existenta (devize), 

precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data iventarierii: listele de inventar se vor 

arhiva la serviciul financiar (locul unde este organizata si condusa contabilitatea operatiunilor 

economico-financiara), dupa aprobarea procesului-verbal de catre ordonatorul de credite, cu 

avizul serviciului juridic.  

 (5) Pentru inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

ce nu reprezinta bunuri este suficienta prezentarea lor in situatii analitice distincte care sa fie 

totalizate si sa justifice soldul conturilor sintetice respective in care acestea sunt cuprinse.  

 (6) Compartimentele din cadrul TTB vor pune la dispozitie toate documentele si 

informatiile necesare bunei desfasurari a inventarierii patrimoniului.  

 (7) Rezultatele inventarierii se vor inscrie intr-un proces – verbal de inventariere.  

 (8) Procesul – verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina: data intocmirii, 

numele si prenumele membrilor comisiei, numarul si data dispozitiei de numire a comisiei de 
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inventariere, obiectivele inventarierii, data inceperii si finalizarii operatiunii, concluziile si 

propunerile comisiei.  

 (9) În cazul numirii mai multor comisii de inventariere, pe categorii de bunuri sau pe 

locații, se va numi și o comisie centrală de inventariere. Listele de inventariere si procesele – 

verbale ale comisiilor de inventariere vor fi inaintate comisiei centrale de inventariere pentru 

centralizare in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere.  

(10) Procesul – verbal al comisiei centrale de inventariere va fi prezentat, in termen de 3 

zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere, spre aprobarea ordonatorului de 

credite.  

(11) Rezultatele inventarierii vor fi inregistrate in evidenta contabila si evidenta operativa 

in termen de 7 zile lucratoare de la data aprobarii procesului - verbal de catre ordonatorul 

principal de credite.  

(12) Comisia de inventariere poate solicita, atunci cand considera necesar, explicatii 

scrise de la gestionari si responsabili de bunuri.  

(13) Comisia de inventariere justifica prin note scrise, modalitatile specifice utilizate 

pentru determinarea stocurilor faptice de bunuri sau a lucrarilor executate.  

(14) Listele de inventariere, situatiile analitice si procesele verbale de inventariere 

reprezinta documente contabile justificative pentru inregistrari in Registrul – inventar.  

 

8.4. Activitatea compartimentului financiar – contabil  

 

  (1) Calculeaza diferentele valorice si semneaza listele de inventar pentru exactitatea 

soldului scriptic precum si pentru exactitatea calculelor efectuate.  

  (2) Elaboreaza situatiile analitice anuale ale soldurilor conturilor sintetice de activ si 

pasiv care nu reprezinta bunuri.  

  (3) Asigura efectuarea confirmarii de catre terti a creantelor si obligatiilor si ale listelor 

de inventar cu bunurilor apartinand acestora.  

  (4) Inregistreaza in evidenta contabila analitica rezultatele inventarierii gestiunilor de 

bunuri in termen de cel mult 7 zile de la data aprobarii procesului verbal.  

  (5) Inregistreaza in Registrul – inventar, intr-o forma recapitulativa, elementele 

inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul 

fiecarui post al bilantului.  

  (6) Registrul – inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de 

activ si pasiv.  

  (7) Elementele de activ si de pasiv inscrise in registrul – inventar au la baza listele de 

inventariere, situatiile nominale sau alte documente care justifica continutul acestora.  

  (8) In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in registrul – inventar, se 

inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si 

se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului 
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financiar, astfel incat la sfarsitul exercitiului financiar sa fie reflectat in situatia reala a 

elementelor de activ si pasiv.  

  (9) Arhiveaza procesele – verbale de inventariere, listele de inventariere si orice alte 

documente anexe intocmite pentru justificarea constatarilor si propunerilor.  

 

8.5. Valorificarea rezultatelor inventarierii  

   

  (1) Procesul verbal de inventariere, impreuna cu anexele se prezinta ordonatorului de 

credite in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere.  

  (2) Ordonatorul de credite, aproba sau respinge, dupa caz, propunerile comisiei de 

inventarierei.  

  (3) Comisia de inventariere va transmite procesul verbal la:  

o ✓ Compartimentul financiar – contabil, pentru operare si arhivare.  

o ✓ Compartimentelor de specialitate care au atributii legate de solutionarea 

propunerior aprobate.  

  (4) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 

82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.  

  (5) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen 

de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către 

ordonatorul principal de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.  

  (6) Scaderea din contabilitate a bunurilor constate lipsa de la inventariere, care nu se 

datoreaza culpei unei persoane, se va face numai dupa obtinerea avizului ordonatorului 

de credite ierarhic superior.  

  (7) In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate 

de pe piata, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie numita prin dispozitie / 

decizie de catre ordonatorul de credite. Procesul verbal al comisiei va fi transmis dupa 

aprobarea lui de catre ordonatorul de credite, compartimentului juridic pentru:  

o Emiterea dispozitiei / deciziei de imputare.  

o Declansarea procedurii de recuperare a lipsurilor constate la inventariere, de la 

persoanele vinovate.  

  (8) Pentru lipsurile sau sustragerile care constituie infractiuni, ordonatorul de credite va 

dispune intocmirea sesizarii organelor de urmarire penala de catre compartimentul 

juridic.  

  (9) Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului 

financiar se întocmeşte bilanţul, parte componentă a situaţiilor financiare anuale, ale cărui 

posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu 

situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, stabilită 

pe baza inventarului.  
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Modul de lucru 

 

Activitate/Proces Descriere 

1 Initializarea actiunii de inventariere  

(1) Ordonatorul de credite aprobă “Decizia privind organizarea inventarierii 

elementelor de natura activelor si datoriilor din patrimonial Teatrului Municipal 

Tony Bulandra pe anul …….”, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2.  

2 Organizarea actiunii de inventariere  

(1) Gestionarul, responsabilii de bunuri, de valori şi de conturi au obligaţia 

pregătirii gestiunii în vederea inventarierii. 

(2)Biroul achiziţii publice si compartimentul administrativ vor aproviziona 

materialele şi bunurile necesare comisiilor de inventariere şi vor sista / limita 

achiziţiile la strictul necesar pe durata desfăşurării acţiunii de inventariere.  

3 Activitatea gestionarului  

(1) Depoziteaza bunurile grupate pe sorto-tipuri-dimensiuni.  

(2) Numeroteaza toate mijloacele fixe si obiectele de inventar.  

(3) Intocmeste si semneaza declaraţia de inventariere solicitata de catre Comisia 

de inventariere (vezi anexa nr. 3).  

(4) Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze daca 

toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate 

în listele de inventariere în prezenţa sa, bunurile respective se află în păstrarea şi 

răspunderea sa, nu mai are bunuri care nu au fost supuse inventarierii precum şi 

faptul că nu are obiecţiuni de făcut. In cazul in care gestionarul are obiectii de 

facut, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile 

la care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor de inventariere.  

4 Activitatea Comisiei de inventariere  

(1) Comisia de inventariere trebuie să solicite declaraţia de inventariere scrisă 

din partea gestionarului, (vezi anexa nr. 3).  

(2) Identifica toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi 

inventariate.  

(3) Organizeaza zone tampon, în care vor avea loc toate operaţiile de intrări şi 

iesiri, din timpul inventarierii, şi care vor fi certificate în documentele 

justificative întocmite, de către membrii comisiei de inventariere cu menţiunile 

“primit / eliberat în timpul inventarierii”.  

(4) Afişeaza pe uşa de intrare în gestiune perioada de efectuare a inventarierii.  

(5) Asigura închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa 

gestionarului, ori de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se 

părăseşte gestiunea.  

(6) Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă 

dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii.  

(7) Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate 

şi a dosarului tehnic al acestora.  

(8) Bunurile din domeniul public al statului, date în administrare, concesionate 
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sau închiriate instituţiilor publice, societăţilor/companiilor naţionale şi regiilor 

autonome potrivit legii, se inventariază şi se înscriu în listele de inventariere 

distincte. Comisia de inventariere verifica existenta contractelor de comodat,  
respectiv actele aditionale ale acestora si solicita cereri de confirmare, care se 

vor atasa la listele respective dupa primirea confirmarii.  

(9) Bunurile din domeniul public al statului, primite în administrare, in 

concesiune sau în chirie de la alte instituţii publice, societăţi/companii naţionale 

şi regii autonome potrivit legii, se inventariază şi se înscriu în listele de 

inventariere distincte. Comisia de inventariere verifica existenta contractelor de 

comodat, respectiv actele aditionale ale acestora.  

(10) Licentele, brevetele, marcile de fabrica, primite din partea altor institutii 

publice se inventariza distinct in baza proceselor verbale de predare-preluare.  

(11) Licentele, brevetele, marcile de fabrica, programele informatice detinute de 

institutie se inscriu in liste de inventariere distincte. Se verifica documentele prin 

care se atesta dreptul de proprietate.  

(12) Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in liste de inventariere, care 

trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de 

bunuri, avand cate un responsabil fiecare (vezi anexa nr. 4)  

(13) Determina stocurile faptice prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, 

dupa caz. Ulterior, se inscriu in liste de inventariere distincte.  

(14) Identifica nominal debitorii si creditorii. Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi 

sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi 

creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în 

totalul soldurilor acestor conturi, potrivit extrasului de cont (vezi anexa nr. 5), 

dupa care se inscriu in liste de inventariere distincte.  

(15) Identifica nominal clientii incerti sau in litigiu dupa care ii evidentiaza intr-o 

lista de inventariere distincta.  

(16) Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului 

se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de 

acestea cu cele din contabilitatea entităţii. În acest scop, extrasele de cont din 

ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară, puse la dispoziţie de instituţiile 

de credit şi unităţile Trezoreriei Statului, vor purta ştampila oficială a acestora.  

(17) Disponibilităţile băneşti din casieria institutiei se inventariază în ultima zi 

lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de 

încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din 

registrul de casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate. In urma inventarierii 

disponibilitatilor banesti, comisia de inventariere intocmeste un proces verbal de 

inventariere a casieriei (vezi anexa nr. 6), impreuna cu o copie xerox dupa fila 

din registrul de casa din data de 31 decembrie sau din ultima zi lucratoare a 

anului inventariat.  

(18) Înscrierea în listele de inventariere a tichetelor de vacanţă, a bonurilor 

valorice carburanti auto şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală. 

Pentru acestea se întocmesc liste de inventariere distincte.  
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(19) Completarea listelor de inventariere se efectuează folosind sistemul 

informatic de prelucrare automată a datelor.  

(20) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate 

faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă 

(fişele de magazie) şi din contabilitate. Înainte de stabilirea rezultatelor 

inventarierii se procedează la o analiză a tuturor stocurilor înscrise în fişele de 

magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile 

descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se procedează 

la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantităţilor consemnate în 

listele de inventariere cu evidenţa tehnico- operativă pentru fiecare poziţie.  

(21) Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate la bunuri, precum 

şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a 

creanţelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicaţii scrise de 

la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi 

decontării creanţelor. Pe baza explicaţiilor primite şi a documentelor analizate, 

comisia de inventariere stabileşte natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor şi 

deprecierilor constatate, precum şi natura plusurilor, propunând, în conformitate 

cu dispoziţiile legale, modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din 

contabilitate şi cele faptice, rezultate în urma inventarierii. Pentru pagubele 

constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea 

acestora se face la valoarea de înlocuire, aşa cum a fost definită în prezentele 

norme.  

(22) Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un 

proces-verbal (vezi anexa nr. 7).  

(23) Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere, inclusiv 

propunerile pentru casare și scoatere din funcțiune, se prezintă în termen de 7 

zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, manageruui 

institutiei. Acesta, cu avizul Direcției economice şi al Compartimentului juridic, 

decide asupra soluţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale.  

(24) Dupa aprobarea procesului-verbal privind rezultatele inventarierii de catre 

conducatorul institutiei, comisia de inventariere prezinta acest proces-verbal 

Biroului Financiar-contabil pentru operare.  

5 Activitatea Biroului Financiar-contabil  

(1) Calculează diferenţele valorice şi semnează listele de inventar pentru 

exactitatea soldului scriptic precum şi pentru exactitatea calculelor efectuate.  

(2) Elaborează situaţiile analitice anuale ale soldurilor conturilor sintetice de 

activ şi pasiv care nu reprezintă bunuri.  
(3) Asigură efectuarea confirmării de către terţi a creanţelor şi obligaţiilor şi a 

listelor de inventar cu bunurilor aparţinând acestora.  

(4) Înregistrează în Registrul inventar rezultatele inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura lor, 

conform posturilor din bilant. "Registrul-inventar" (vezi anexa nr. 8) este un 

document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii 
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elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după 

natura lor, conform posturilor din bilanţ. Elementele de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii înscrise în registrul-inventar au la bază listele de 

inventariere, procesele-verbale de inventariere şi situaţiile analitice, după caz, 

care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ. Completarea registrului-inventar 

se efectuează în momentul în care se stabilesc soldurile tuturor conturilor 

bilanţiere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, şi ajustările pentru 

depreciere sau pierdere de valoare, după caz.  

(5) Inregistreaza rezultatele inventarierii în evidenţa tehnico-operativă în termen 

de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere 

de către managerul institutiei. Rezultatul inventarierii se înregistrează în 

contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în 

conformitate cu reglementările contabile aplicabile.  

(6) Arhivează procesele-verbale de inventariere, listele de inventariere şi orice 

alte documente anexe întocmite pentru justificarea constatărilor şi propunerilor.  

6 Valorificarea rezultatelor inventarierii  

(1) Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în 

contabilitate la valoarea contabilă. Lipsurile imputabile se recuperează de la 

persoanele vinovate la valoarea de înlocuire, determinată potrivit normlor legale 

in vigoare.  

(2) Bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la 

costul de achiziţie al acestora, în conformitate cu reglementările contabile 

aplicabile, în funcţie de preţul pieţei la data constatării sau de costul de achiziţie 

al bunurilor similare.  

(3) Pentru lipsuri, sustrageri şi orice ale fapte care produc pagube ce constituie 

infracţiuni, conducatorul institutiei este obligat să sesizeze organele de urmărire 

penală în condiţiile şi la termenele stabilite de lege.  

(4) Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum şi 

debitorii deveniţi insolvabili se evidenţiază în contabilitate în conturi analitice 

distincte, iar în cadrul acestora, pe fiecare debitor, urmărindu-se recuperarea lor 

potrivit legii.  

(5) Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei 

persoane se face în baza aprobării conducatorului institutiei, cu avizul 

ordonatorului de credite ierarhic superior.  
(6) Plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile 

instituţiilor publice se varsă la bugetul din care este finanţată instituţia publică, 

paragraful bugetar "Alte venituri".  

7 Managerul aproba procesul-verbal privind rezultatele inventarierii elementelor 

de natura activelor si datoriilor din patrimoniul institutiei.  

8 Intregul dosar privind activitatea de inventariere se arhiveaza la Direcția 

economică.  
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9. RESPONSABILITATI ȘI RĂSPUNDERI 

 

9.1 Ordonatorul de credite  

(1) Raspunde de organizarea lucrarilor de inventariere  

(2) Raspunde de organizarea activitatii privind urmarirea si recuperarea lipsurilor si 

pagubelor constatate.  

 

9.2 Responsabilii activitatilor financiar contabile  

(1) Răspund de gruparea conturilor contabile (anexa 1) 

(2) Raspund de inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.  

(3) Raspund de evidentierea in contabilitate, a pagubelor constatate la inventariere, in 

conturi analitice distincte, iar in cadrul acestora pe fiecare debitor.  

(4) Raspund de efectuarea inregistrarilor in registrul – inventar.  

(5) Raspund de cuprinderea rezultatelor inventarierii in situatiile financiare intocmite 

pentru exercitiul financiar respectiv.  

 

9.3 Membrii comisiei de inventariere  

(1) Raspund de efectuarea la timp a lucrarilor de inventariere.  

(2) Raspund de respectarea prevederilor OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv.  

 

9.4. Sefii compartimentelor de specialitate  

(1) Raspund de asigurarea conditiilor organizatorice necesare participarii la inventariere a 

personalului subordonat.  

(2) Raspund de solutionarea propunerii si recomandarilor comisiei de inventariere.  

 

9.5. Gestionarii si responsabilii de bunuri  

(1) Raspund de corectitudinea informatiilor si datelor furnizate comisiei de inventariere.  

(2) Raspund de buna gestiune a bunurilor si a valorilor incredintate.  
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10. ANEXE  

 

Anexa 1 

 
GRUPAREA CONTURILOR CONTABILE 

 

a) Conturile contabile care conţin imobilizări şi stocuri, constituite în gestiuni sau date în păstrare 

responsabililor de bunuri 

 

Indicatori de bilanţ Denumirea contului 

1. Active fixe necorporale  ct. 203 “Cheltuieli de dezvoltare  

                                                        ct. 205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi             

şi active similare”  

                                                        ct. 206 “Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive  

                                                        ct. 208 “Alte active fixe necorporale”  

                                                        ct. 233 “Active fixe necorporale în curs de execuţie”  

 
2 Instalaţii tehnice, mijloace de 

transport, animale, plantaţii, 

mobilier, aparatura birotica şi 

alte active corporale  

ct. 213.01 “Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii 

de lucru)”  

                                                        ct. 213.02 “Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”  

                                                        ct. 213.03 “Mijloace de transport”  

                                                        ct. 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a 

valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale”  

                                                        ct. 231 “Active fixe corporale în curs de execuţie  

3. Terenuri şi clădiri  ct. 211.01 Terenuri  

                                                        ct. 211.02 Amenajări la terenuri  

                                                        ct. 212 “Construcţii”  

                                                        ct. 231 “Active fixe corporale în curs de execuţie  

4. Stocuri  ct. 30 “Stocuri de materii şi materiale”  

 
b). Conturile contabile care conţin disponibilităţile băneşti din trezorerii şi bănci comerciale, creanţe 

şi obligaţii faţă de terţi, numerarul din casieria unităţii şi a alte valori 

 

Indicatori de bilanţ Denumirea contului 

1. Conturi la trezorerie,bănci 

comerciale, casa, alte valori, avansuri 

de trezorerie.  

Gr.ct. 51 “Conturi la trezoreria statului şi bănci”  

                                                                         ct. 5311 “Casa în lei”  
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                                                                         ct. 5314 “Casa în valuta”  

                                                                         ct. 5324 “Bonuri valorice pentru carburanţi auto”  

2. Creanţe necurente / sume ce urmează 

a fi încasate după o perioada mai mare 

de 1 an 

ct. 411.02 “Clienţi cu termen peste 1 an”  

                                                                          ct. 461.02 “Debitori peste 1 an” 

  ct. 409 “Furnizori- debitori”  

                                                                          ct. 411.01 “Clienţi cu termen sub 1 an”  

                                                                          ct. 411.08 “Clienţi incerti sau în litigiu”  

                                                                          ct. 461.01 “Debitori sub 1 an”  

3. Sume necurente de plata  ct. 404.02“Furnizori de active fixe sub 1 an”  

                                                                         ct. 461.01”Creditori sub 1an”  

4. Datorii comerciale şi avansuri  ct. 401 “Furnizori  

                                                                         ct. 404.01 “Furnizori de active fixe sub 1 an”  

                                                                         ct. 462.01 “Creditori sub 1 an”  

 

c). Conturile sintetice de activ şi pasiv ce nu reprezintă bunuri şi pentru care se întocmesc situaţii 

analitice distincte pentru justificarea soldurilor 

 

Indicatori de bilanţ Simbolul contului 

A. ACTIVE  

I. ACTIVE NECURENTE  

1. Active fixe necorporale  ct. 280  

2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, 

plantaţii, mobilier, aparatura birotica şi alte active 

corporale  

ct. 281  

3. Terenuri şi clădiri  ct. 281  

 

Indicatori de bilanţ Simbolul contului 

B. DATORII  

I.DATORII CURENTE  

sume ce trebuie plătite într-o perioada de pana la 1 an, din care:  

1.1.Datorii comerciale şi avansuri  ct. 401,404  

1.2.Datorii către bugete  ct. 444, 446  

4. Salariile angajaţilor şi contribuţiile aferente  ct.421, 423, 426, 427, 4281, 431, 

437, 438.  

6. Venituri în avans  ct.472  

C. CAPITALURI PROPRII  

1. Rezerve, fonduri  ct.101 
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Anexa 2 

 

Teatrul Municipal Tony Bulandra 

 

DECIZIE 

privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor și datoriilor din patrimoniul 

Teatrului Municipal Tony Bulandra pe anul _________ 

 

Având în vedere:  

Prevederile pct. 2-(1) din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul finanțelor publice nr. 

2861/2009;  

În temeiul Regulamentului de Organizare și Funcționare, 

  

Managerul Teatrului Tony Bulandra emite prezenta 

 

DECIZIE 

 

Art. 1 – (1) Cu data prezentei decizii, se constituie comisia de inventariere a elementelor de natura 

activelor și datoriilor din patrimoniul Teatrului Municipal Tony Bulandra, în următoarea 

componență:  

✓ Președinte:  

✓ Membru:  

✓ Membru:  

✓ Membru:  

 

(2) Comisia constituită la alin. (1) îndeplinește atribuțiile prevăzute de OMFP nr. 2861/2009.  

Art. 2 – Gestiunile suspuse inventarierii de către comisia prevăzută la art. 1 sunt următoarele:  

a) bunurile de natura materialelor, obiectelor de inventar și activelor fixe aflate în magazia instituției 

și în alte spații de depozitare;  

b) bunurile de natura materialelor, obiectelor de inventar și activelor fixe aflate în folosința 

personalului salariat al instituției, pe fiecare loc de folosință;  

c) bunurile imobile (clădiri, terenuri) aflate în administrarea teatrului;  

d) bunurile primite/date în custodie, dacă este cazul.  

 

Art. 3 - Inventarierea elementelor de natura activelor și datoriilor ale Teatrului Tony Bulandra se va 

efectua după cum urmează: 

 
a) Inventarierea imobilizării necorporale, prin constatarea existenței și apartenenței acestora;  

b) Inventarierea terenurilor, pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora și a 

altor documente, potrivit legii;  

c) Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate și a dosarului tehnic 

al acestora;  
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d) Stocurile faptice se stabilesc prin numărare, cântărire sau măsurare, după caz;  

e) Bunurile din domeniul public al statului sau al UAT, aflate în administrarea instituției, se 

inventariază și se înscriu în liste de inventariere distincte;  

f) Bunurile aflate asupra angajațiilor la data inventarierii se inventariază și se trec în liste de 

inventariere distincte, specificându-se persoanelor care răspund de păstrarea lor;  

g) Bunurile existente în instituție și care aparțin altor entități (închiriate, în administrare, în custodie, 

etc.) se inventariază și se înscriu în liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru 

aceste bunuri trebuie să conțină informații cu privire la numărul și data actului de predare-primire și 

ale documentului de livrare, precum și alte informații utile;  

h) Creanțele și obligațiile față de terți sunt suspuse verificării și confirmării pe baza extraselor 

soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii care dețin ponderea valorică în 

totalul soldurilor acestor conturi, potrivit ”Extrasului de cont” (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce 

scrise;  

i) Disponibilitățile bănești, cecurile, precum și alte valori aflate în casieria entitățiilor se inventariază 

în conformitate cu prevederile legale;  

j) Disponibilitățile aflate în conturi la bănci sau la unitățile Trezoreriei Statului se inventariază prin 

confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entității. În 

acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară, puse la dispoziție de 

instituțiile de credit și unitățile Trezoreriei Statului, vor purta ștampila oficială a acestora;  

k) Disponibilitățile în lei din casieria instituției se inventariază în ultima zi lucrătoare a exercițiului 

financiar, după înregistrarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți privind exercițiul respectiv, 

confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul și cu cele aflate în contabilitate.  

Art. 4 – Acțiunea de inventariere a elementelor prevăzute la art. 3 se va desfășura în perioada 

_________________________.  

Art. 5 - (1) Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, întocmite distinct, 

pe locuri de depozitare, pe gestiuni și pe categorii de bunuri.  

(2) Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mișcare, precum și pentru creanțele 

și obligațiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere distincte sau situații analitice 

separate, după caz.  

(3) Rezultatele inventarierii se consemnează de către comisia de inventariere într-un proces verbal, în 

conformitate cu prevederile legale în materie.  

Art. 6 - Metoda de inventariere folosita la inventarierea patrimoniului este metoda inventarului 

permanent.  

Art. 7 - Prezentul ordin se comunică de către Compartimentul juridic și resurse umane membrilor 

comisiei nominalizați la art. 1, salariaților cu atribuții de gestionar și Directiei economice 

 

Manager,  

Nr._____/________________  

AVIZAT,  

Directia Economică 

Director,  

 

Avizat Juridic 
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Anexa 3 

 

DECLARAȚIE DE INVENTAR 

 

 

 

Subsemnatul, _____________________, în calitate de gestionar al locurilor de depozitare a 

materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe ale Teatrului Tony Bulandra, declar pe 

propria răspundere următoarele:  

1. Toate valorile materiale aflate în gestiunea subsemnatului aparţin Teatrului Tony Bulandra nu 

gestionez în alte locuri de depozitare.  

2. Posed în gestiune __________________________________________ primit cu titlu gratuit 

începând cu data de ______________ de la __________________________ în valoare de 

_____________ lei.  

3. Nu am cunoştinţă de existenţa unor plusuri / lipsuri în gestiune.  

4. Nu am eliberat valori materiale fără documente legale.  

5. Nu am valori materiale nerecepţionate sau care trebuiau expediate.  

6. Nu am documente de primire-eliberare care nu au fost operate la zi sau nu au fost predate la 

contabilitate.  

7. Ultimul document de intrare este: 

Notă de recepție și constatare de diferențe nr. _____ din _________________.  

8. Ultimul document de ieşire sunt:  

Bon de consum nr. ______ din ___________________. 

 

 

 

Gestionar,  

Nume și prenume ________________  

Data _______________      Semnătura _____________________ 
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Anexa 4 
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Anexa 5 

 
TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA 

Adresa: ___________________________  

Cont: _____________________________  

Banca: ____________________________  

 

EXTRAS DE CONT 

Catre _______________________________  

Nr. ______/_____________________  

 

Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data de 

_____________, unitatea dumneavoastra figureaza cu un sold debitor in valoare de: _______. 

 

Nr Document 

 
Data document 

 
Suma 

 

   

   

 
Va rugam ca in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii prezentului extras de cont sa ne comunicati 

soldul, in caz contrar consideram soldul confirmat.  

In caz de refuz, total sau partial, va rugam sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs.  

Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.  

 

 

Conducatorul unitatii,      Conducatorul compartimentului financiar  

 

 

 

Raspuns:  

SC......................................................................................  

Nr................................................  

Catre:...........................................................................  

Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de ....................................... lei, pentru achitarea careia 

(se va completa dupa caz):  

a) am depus la banca ordinul de plata nr. ..................... din ...........................  

b) am depus la Oficiul Postal nr.............. mandatul postal nr. .................. din ....................  

c) urmeaza sa efectuam plata intr-un termen de ..................................................................  

 

Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras sunt cuprinse in nota explicativa anexata.  

 

 

Conducatorul unitatii,      Conducatorul compartimentului financiar  
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Anexa 6 

 

Aprob,  

Manager,  

 

PROCES VERBAL INVENTARIERE CASIERIE 

 

Încheiat astăzi ____________________  

Casier: _________________  

Numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere: Decizia nr. _____ din 

_____________  

Data inceperii operatiunii de inventariere: _______________  

Data terminarii operatiunii de inventariere: _____________  

Ultima plata inregistrata: _________________ in valoare de _____________  

Sold scriptic in valoare de: ____________  

Sold faptic in valoare de: _____________  

Nr. bonuri valorice carburant auto rămase neutilizate: ______ buc de la seria ___________ la 

seria _____________  

 

Concluzii:  
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________  

 

Propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele 

vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

Comisia de inventariere  

Preşedinte __________________________________  

Membru __________________________________  

Membru __________________________________  

Membru __________________________________ 
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Anexa 7 

 

Aprob  

Manager,  

Avizat,  

Director Direcția economică,  

 

Avizat Juridic 

 

 

PROCES –VERBAL 

privind rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor si datoriilor din 

patrimoniul Teatrului Municipal Tony Bulandra 

 

 

I. Incheiat la data de ______________ de catre comisia constituita prin Decizia managerului  nr. 

____ din _______________, în urmatoarea componenta:  

- presedinte: _______________________  

- membru: _________________________  

- membru: _________________________  

- membru: _________________________  

 

II. Comisia nominalizata la punctul I a procedat, in perioada ___________________ la inventarierea 

urmatoarelor gestiuni:  

a) bunurile de natura materialelor consumabile aflate in magazia institutiei, conform listei de inventar 

nr. _______, anexata la prezentul proces-verbal 

b) bunurile de natura obiectelor de inventar si a activelor fixe aflate in folosinta personalului salariat 

al instituiei, pe fiecare loc de folosinta, conform listelor de inventar nr. ________, __________, 

anexate la prezentul proces-verbal;  

c) bunurile imobile (terenuri, cladiri, programe informatice, licenţe software) aflate in administrarea 

Teatrului Municipal Tony Bulandra, conform listelor de inventar nr. __, __, __, __ anexate la 

prezentul proces-verbal;  

d) bunurile de natura obiectelor de inventar date in custodie la 

_________________________________, conform listei de inventar nr. _____, anexata la prezentul 

proces-verbal;  

e) bonurile valorice de carburanti, conform listei de inventar nr. _____, anexata la prezentul proces 

verbal;  

f) bunurile de natura activelor fixe avute in comodat conform listei de inventar nr. ___, anexata la 

prezentul proces verbal.  

g) bunurile de natura activelor fixe date in comodat conform listei de inventar nr. ___, anexata la 

prezentul proces verbal.  
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III. Inventarierea elementelor de natura activelor si datoriilor ale Teatrului Municipal Tony 

Bulandra s-a efectuat astfel:  

a) inventarierea imobilizărilor necorporale, prin constatarea existenţei şi apartenenţei acestora;  

b) inventarierea terenurilor, pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate, respectiv dreptul 

de administrare al acestora;  

c) bunurile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Teatrului Municipal Tony 

Bulandra, respectiv terenul de _______ mp din incinta _________________________ si constructia 

(imobilul cu destinatie de sediu si laborator control doping) au fost inventariate pe liste distincte, pe 

baza urmatoarelor documente:  

- 

d) stocurile faptice au fost stabilite prin numărare;  

e) bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii au fost inventariate si trecute în liste de 

inventariere distincte, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor;  

f) bunurile aparținând instituției, dar care sunt date în comodat către alte instituții au fost inventariate 

şi înscrise în liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri conţin 

informaţii cu privire la numărul și valoarea acestora. Este anexat 

_______________________________________________________in copie xerox; adresele 

____________________________________ prin care se solicitată confirmarea celor menționate mai 

sus.  

g) bunurile existente în instituţie primite în comodat au fost inventariate şi înscrise în liste de 

inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri conţin informaţii cu privire la 

numărul și valoarea acestora. De asemenea, este anexat 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________, în copie xerox;  

h) creanţele şi obligaţiile faţă de terţi au fost supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor 

soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în 

totalul soldurilor acestor conturi;  

i) disponibilităţile aflate în conturi la ___________________ și la ______________ au fost 

inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din 

contabilitatea Teatrului Municipal Tony Bulandra. În acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 

decembrie (ultima zi  

bancară), puse la dispoziţie de _____________________ și _______________________, poarta 

ştampila oficială a acestora;  

k) disponibilităţile în lei din casieria instituției au fost inventariate în ultima zi a exerciţiului 

financiar, respectiv _________________, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi 

privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul şi cu cele 

din contabilitate. 
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IV. Rezultatele inventarierii  

 

 

 Nr. 

crt.  

  

Gesiunea inventariata  

 

Cont contabil 

corespondent  

Sold faptic, 

cf. Liste 

inventariere 

I-XI 

Sold scriptic, 

cf. Evidente 

contabile 

Diferente 

(+/-) 

1 Licenţe software  205     

2 Programe informatice  208     

3 Terenuri  211     

4 Constructii  212     

 Instalatii tehnice, mijloace de 

transport (5+6+7+8), total din 

care:  

213     

5  Echipamente tehnologice  21301     

6  Aparate si instalatii de masurare, 

control  

21302     

7  Mijloace de transport  21303     

8  Mobilier, aparatura birotica  214     

 Materiale consumabile aflate 

in magazie 

(9+10+11+12+13+14+15), total 

din care:  

30208    

9 Materiale consumabile aflate in 

magazie – Furnituri de birou  

3020801     

10 Materiale consumabile aflate in 

magazie – Materiale de 

curatenie  

3020802     

11 Materiale consumabile aflate in 

magazie – Materiale si prestari 

servicii cu caracter functional 

3020819    

12 Materiale consumabile aflate in 

magazie – Alte materiale  

3020830    

13 Materiale consumabile aflate in 

magazie – Costume, decor  

3020809     

 Materiale de natura obiectelor 

de inventar date in folosinta 

(19+20), total din care: 

30302     

14 Materiale de natura obiectelor de 

inventar date in folosinta 

30302    
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personalului 

15 Materiale de natura obiectelor de 

inventar date in custodie 

30302    

16 BVCA  5320400     

17 File cec  5320800     

18 Clienti  4110101     

19 Clienţi incerţi sau în litigiu  4110108     

20 Furnizori  401     

      

Total  X 

 

 
Din compararea soldurilor faptice cu cele scriptice se constata ca 

________________________________ la inventar, respectiv plusuri/minusuri.  

V. Concluzii si propuneri  

V.1. Cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor consatatate si persoanele vinovate, precum si la 

masurile propuse de comisie in legatura cu acestea:  

_________________________________________________________________________________  

V.2. Cu privire la volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă:  

_________________________________________________________________________________  

V. 3. Propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a 

imobilizărilor necorporale:  

_________________________________________________________________________________  

V.4. Propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau 

casare a unor stocuri:  

_________________________________________________________________________________  

V.5. Constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din 

gestiune:  

 

 

V.6. Alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate  

_________________________________________________________________________________  

 

 

 

Comisia de inventariere:  

Presedinte: _____________________  

Membru: ______________________  

Membru: ______________________  

Membru: ______________________ 
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Anexa 8 
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