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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 01.01.2020 

2.2.  x x  

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 

Nume si 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

 Aplicare  administrativ Administrator    

 Aplicare  Direcția econ Dir. 

economic 

   

 Aplicare  Serv. Artistic Șef serviciu    

 Aplicare  Serv. Tehnic Șef serviciu    

 Aplicare  Serv. Scenă Șef serviciu    

 Aplicare  Contabilitate economist    

 Aplicare  Contabilitate magazioner    

 Evidenta  Administrativ Administrator    

 Arhivare  Administrativ Administrator    

 Alte 

scopuri 

 Comisii de 

casare 

- - -  
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4. SCOP 

4.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate  

Scopul prezentei proceduri este de a descrie modalitatea de organizare si efectuare a 

operaţiunilor de scoatere din funcţiune/declasare si casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de 

inventar de mica valoare si scurta durata si a altor obiecte cu regim special ce aparţin instituţiei.  

4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii  

4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului  

4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe 

manager, în luarea deciziei  

4.5 Alte scopuri 

 

5. DOMENIU 

 

5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională:  

Prezenta procedura stabileşte metodologia şi fluxul de lucru pentru casarea MF, a obiectelor de 

inventor, elemetelor de décor și recuzită de mare valoare (metale/pietre prețioase, tablouri de 

patrimoniu, alte elemente considerate prețioase sau de patrimoniu conform legislației în vigoare) 

si a documentelor cu regim special aflate in patrimoniul instituţiei. De asemenea se prevede și 

cum se face scoaterea din evidențe a elementelor de costume, décor, recuzită fără valoare de 

patrimoniu 

5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate 

de entitatea publică:  

Activitatea este relevantă ca importanţă, fiind procedurată distinct în cadrul instituţiei.  

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: 

De activitatea procedurată depind toate celelalte activităţi din cadrul instituţiei, datorită rolului pe 

care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate:  

5.4.1 Compartimente furnizare de date - Toate structurile  

5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate: - Toate structurile  

5.4.3 Compartimente implicate în procesul de valorificare a activităţii: - Contabilitate 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINTA 

 

6.1. Reglementări internaţionale: - Nu este cazul  

6.2. Legislaţie primară:  

- HG 276/2013 - Stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;  

- Legea nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;  

- Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale;  
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- Hotărârea Guvernului nr. 909/ 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 (Cap. III);  

- Hotărârea Guvernului nr. 568/ 2000 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997;  

- Hotărârea Guvernului nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;  

- Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;  

- Deciziaul 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 

 

6.3. Legislaţie secundară:  

- Decizia nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018  

- Deciziaul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii;  

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:  

- Programul de dezvoltare  

- Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Monitorizare  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei  

- Regulamentul Intern al Instituţiei  

- Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituţiei  

 

 

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 

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

Activele fixe includ activele fixe corporale si necorporale;  

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

de un an;  

c) 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;  

d) active fixe necorporale în curs - active fixe necorporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei, 

evaluate la costul de achizitie, respectiv la costul de productie;  
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e) active fixe corporale în curs - active fixe corporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei, evaluate 

la costul de achizitie, respectiv la costul de productie;  

f) amenajari la terenuri - lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, 

lucrarile de acces, împrejmuirile si altele asemenea;  

g) diferente din reevaluare - plusul de valoare rezultat din reevaluarea activelor fixe corporale si 

activelor fixe corporale în curs, care depaseste valoarea contabila;  

h) durata de viata utila - perioada pe parcursul careia se estimeaza ca se va utiliza activul supus 

amortizarii;  

i) 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;  

j) reevaluare - operatiunea de actualizare a valorii contabile a activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul institutiilor publice; 

k) valoare amortizabila - valoarea contabila a activului fix ce trebuie înregistrata în mod sistematic pe 

parcursul duratei de viata utile;  

l) valoare contabila - valoarea de înregistrare în contabilitate a activului fix la data intrarii în institutia 

publica.  

m) casarea unui mijloc fix - reprezinta operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata 

de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin 

folosirea in activitatea curenta.  

n) scoaterea din functiune a mijloacelor fixe - demolarea sau dezmembrarea unui mijloc fix, 

valorificarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din 

dezmembrarea lor, precum si radierea mijlocului fix din evidentele contabile ale societatii. 
o) obiecte de inventor - bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi 

considerata mijloc fix, indiferent de durata lui de serviciu sau cu o durata mai mica de un an, 

indiferent de valoarea sa, precum si bunurile asimilate acestuia.. 

 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 

 

8.1.Generalităţi:  
Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe poate avea loc in urmatoarele situatii:  

a) durata normala de functionare a expirat si valoarea de intrare a fost recuperate integral pe 

calea amortizarii; 

b) durata normala de functionare este neconsumata, iar valoarea de intrare nu a fost integral 

recuperata. 

 
Documente utilizate  

a) referat justificativ  

b) dcizie de numire a comisiei de specialittae privind casarea si scoaterea din functiune a mijloacelor 

fixe/declasare obiecte de inventar  

c) proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/declasare obiecte de inventar  
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d) declaratie gestionar  

e) aprobare scoatere din functiune a mijloacelor fixe/declasare obiecte de inventar, de catre 

ordonatorul principal de credite  

f) adresa privind transmiterea, fără plată, a mijlocului fix aflat în stare de funcţionare, către o 

instituţie publica  

g) proces verbal de transmitere fara plata a mijlocului fix  

h) proces verbal de predare primire a mijlocului fix 

 
8.2 Desfasurarea activitatii  

8.2.1 Mijloacele fixe cu durata de serviciu normala expirata, pot fi scoase din functiune dacă: 

a) prezinta un grad avansat de uzura (fizica si/sau morala);  

b) nu pot primi o alta destinatie sau utilizare;  

c) costul repararii sau modernizarii depaseste 60% din valoarea de inlocuire a mijlocului fix.  

 

8.2.2. (1) Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/declasare obiecte de inventar, care nu 

mai sunt în stare de funcţionare şi a celor în stare de funcţionare care nu mai sunt necesare sau care 

nu mai pot fi utilizate, conform unor reglementări legale, poate fi iniţiată :  

a) de angajatul care a primit bunul în vederea utilizării / folosinţei personale sau de o persoană 

desemnată de către şeful structurii funcţionale care are mijlocul fix în administrare, prin întocmirea 

unui referat justificativ (Anexa 1);  

b) prin listele cu bunurile propuse pentru scoaterea din funcţiune, întocmite de comisia de 

inventariere; 

c) prin acte de constatare ale organelor de control din structurile instituţiei.  

(2) Referatul justificativ cuprinde datele de identificare a mijlocului fix (marca, anul fabricaţiei, data 

dării în folosinţă, durata de folosinţă, valoarea de inventar etc.), aprecieri privind uzura fizică şi 

morală, cauzele deteriorării şi dacă este cazul, propuneri privind :  

a) transmiterea, fără plată, a mijlocului fix aflat în stare de funcţionare, către o instituţie publică,  

b) valorificarea, ca atare, a mijlocului fix aflat în stare de funcţionare, nedemolat sau nedezmembrat,  

c) conservarea şi gestionarea pănă la o folosinţă ulterioară, 

d) casarea, prin valorificarea pieselor şi componentelor rezultate din dezmembrare sau demolare, 

dacă este cazul.  

(3) Referatul justificativ se aprobă de manager (ordonatorul de credite).  

(4) Managerul emite decizia de numire a comisiei de specialitate privind casarea si scoaterea din 

functiune a mijloacelor fixe/declasare obiecte de inventar (Anexa 2).  

8.2.3 Casarea propriu-zisă a mijloacelor fixe se execută, de regulă, la sediul institutiei.  

8.2.4 Operaţiunile de dezmembrare, demontare, desfacere, tăiere, spargere, ardere şi alte modalităţi 

de casare a mijloacelor fixe se fac astfel încât obiectul să îşi piardă forma iniţială, cu excepţia 

ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor componente şi materialelor refolosibile, la care se asigură 

recuperarea integrală.  

8.2.5.. Ansamblurile, subansamblurile, piesele de schimb sau alte materiale refolosibile rezultate în 

urma operaţiunii propriu-zise de casare se identifică, iar cantitatea se stabileşte prin cântărire, 

numărare, măsurare, după caz. 
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8.2.6.. Înregistrarea în evidenta contabila se face la valoarea stabilită de comisia de evaluare, numita 

prin decizie, determinată in functie de gradul de uzură fizică a bunului respectiv, de valoarea de 

înlocuire cu un bun similar nou şi de preţurile pieţei.  

8.2.7. Destinaţia activelor fixe, a ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor de schimb sau a altor 

materiale refolosibile se stabileşte managerul teatrului.  

8.2.8. Materialele care nu se pot valorifica/folosi în cadrul institutiei sau transfera către alte instituţii 

publice se distrug. Această operaţiune se consemnează în procesul-verbal încheiat de comisia privind 

casarea si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe/declasare obiecte de inventar (Anexa 3).  

8.2.9.. Pâna in momentul încheierii procesului scoaterii efective din patrimoniu, mijloacele fixe de 

natura construcţiilor precum şi cele utilizate pe domeniul public rămân în gestionarea 

compartimentelor care le-au avut în administrare, iar mijloacele fixe independente se depun 

împreună cu referatul justificativ la compartimentul administrativ.  

8.2.10. Pentru mijloacele fixe independente, gestionarul, printr-o declaratie scrisa, isi da acordul 

privind pastrarea in gestiune a acestora (Anexa 4). 

8.2.11 Biroul administrativ si achizitii publice organizează desfăşurarea procedurilor legale pentru 

scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/declasare obiecte de inventar, dupa aprobarea 

ordonatorului principal de credite.  

8.2.12. Scăderea bunurilor materiale casate şi a materialelor consumate cu ocazia dezmembrării şi 

distrugerii se operează în evidenţa contabilă pe baza procesului-verbal de casare aprobat de 

managerul instituției, la valoarea contabilă. 

 

8.3. Documente utilizate  

8.3.1 Lista si provenienta documentelor  

In cazul prezentei proceduri operationale sunt utilizate urmatoarele formulare:  

F-PO-05.01 – Referat ;  

F-PO-05.02 - Deciziaul de numire a comisiei de specialitate privind casarea si scoaterea din 

functiune a mijloacelor fixe;  

F-PO-05.03 - Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe ;  

F-PO-05.04 – Declaratie gestionar ;  

F-PO-05.05 – Aprobare scoatere din functiune a mijloacelor fixe, de catre ordonatorul principal de 

credite ;  

F-PO-05.06 – Adresa privind transmiterea, fără plată, a mijlocului fix aflat în stare de funcţionare, 

către o instituţie publică.  

F-PO-05.07- Proces verbal de transmitere fara plata a mijlocului fix  

F-PO-05.08 - Proces verbal de predare primire a mijlocului fix 

 

 
8.3.2 Continutul si rolul documentelor  

(1)Referat – documentul intocmit de compartimentul de specialitate în care descrie bunul ce urmeaza 

a fi disponibilizat, mentionând toate caracteristicile tehnice ale acestuia (marca, anul fabricatiei, data 

darii în folosinta, durata de folosinta, valoarea de inventar etc.).  

Referatul astfel întocmit va fi aprobat de catre conducatorul institutiei publice.  
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(2) Deciziaul de numire a comisiei de specialitate privind casarea si scoaterea din functiune a 

mijloacelor fixe - actul de numire prin care conducatorul institutiei constituie comisia privind casarea 

si scoaterea din functiune a mijlocului fix  

(3) Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe – document intocmit de comisia 

privind casarea si scoaterea din functiune a mijlocului fix, in care sunt precizate constatarile si 

concluziile comisiei;  

(4) Declaratie gestionar- document prin care gestionarul isi exprima acordul privind pastrarea in 

gestiune a mijlocului fix;  

(5) Aprobare scoatere din functiune a mijloacelor fixe, de catre ordonatorul principal de credite- 

document prin care ordonatorul principal de credite aproba sau nu scoaterea din functiune a 

mijlocului fix;  

(6) Adresa privind transmiterea, fără plată, a mijlocului fix aflat în stare de funcţionare, către o 

instituţie public- document prin care TTB informeaza in scris alte institutii pe care le considera ca 

ar avea nevoie de bunurile disponibilizate; 

(7) Proces verbal de transmitere fara plata a mijlocului fix- document intocmit de comisia privind 

casarea si scoaterea din functiune a mijlocului fix, in care sunt precizate concluziile referitoare la 

predarea mijlocului fix disponibilizat  

(8)Proces verbal de predare primire a mijlocului fix- document prin care mijlocul fix disponibilizat 

este transmis altei institutii; 

 

8.3.3 Circuitul documentelor  

(1)Referatul intocmit de angajatul care a primit bunul în vederea utilizării / folosinţei personale sau 

de o persoană desemnată de către şeful structurii funcţionale care are mijlocul fix în 

administrare/comisia de inventariere/prin acte de constatare ale organelor de control din structurile 

instituţiei, este aprobat de catre manager;  

(2)Deciziaul de numire a comisiei de specialitate privind casarea si scoaterea din functiune a 

mijloacelor fixe este intocmit de consilierul juridic, avizat de catre Directorul economic si aprobat de 

catre manager;  

(3)Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe este intocmit de comisia privind casarea 

si scoaterea din functiune a mijlocului fix;  

(4)Declaratia gestionarului este intocmita de gesionarul TTB;  

(5)Aprobarea privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, de catre ordonatorul principal de 

credite este intocmita de secretarul general al primăriei; 

(6)Adresa privind transmiterea, fără plată, a mijlocului fix aflat în stare de funcţionare, către o 

instituţie publica este intocmita de administrator si aprobata de manager;  

(7)Proces verbal de transmitere fara plata a mijlocului fix este intocmit de comisia de specialitate 

privind casarea si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si aprobat de manager;  

(8)Proces verbal de predare primire a mijlocului fix este intocmit de comisia specialitate privind 

casarea si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si aprobat de manager si de conducatorul 

institutiei care preia bunul disponibilizat. 
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8.4 Resurse necesare  

8.4.1 Resurse materiale  

Resurse materiale se dezvoltă pe elemente de logistică: birouri, scaune, linii telefonice, rechizite, 

materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de 

stocare a informațiilor etc.  

- unităţi IT (computere, imprimante, laptop-uri);  

- internet;  

- birotică;  

- consumabile;  

- mobilier adecvat desfăşurării activităţii.  

 

8.4.2 Resurse umane  

Resursele umane necesare derulării activității privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe 

sunt: persoanele responsabilizate prin decizia al conducatorului instituției și prin fișa postului din 

cadrul TTB.  

8.4.3 Resurse financiare  

Desfăşurarea activităţii procedurate nu implică resurse financiare suplimentare faţă de cele alocate 

prin bugetul TTB.  

8.5 Modul de lucru  

8.5.1 Planificarea activitatii  

Pentru derularea activității privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe se va proceda la:  

- organizarea procesului privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, prin desemnarea 

persoanelor responsabile ;  

- intocmirea referatului justificativ;  

- emiterea deciziaului privind desemnarea comisiei;  

- intocmirea procesului verbal de scoatere din functiune  

- obtinerea aprobarii ordonatorului principal de credite;  

- transmiterea in scris a adreselor catre institutii pe care TTB le considera ca ar avea nevoie de 

bunurile disponibilizate;  

- incheierea proceselor verbale de transmitere fara plata a mijlocului fix si de predare primire a 

mijlocului fix.  

 
8.5.2 Derularea activitatii  

(1).Seful compartimentului de specialitate care are în administrare şi /sau în folosinţă mijloace fixe, 

intocmeste referatul justificativ privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, care nu mai sunt în 

stare de funcţionare şi a celor în stare de funcţionare care nu mai sunt necesare sau care nu mai pot fi 

utilizate.  

(2) Administratorul si directorul economic avizeaza referatul justificativ.  

(3)Managerul aproba referatul justificativ. 

 

(4)Compartimentul juridic, intocmeste Deciziaul de numire a comisiei de specialitate privind casarea 

si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, care este avizat de catre directorul economic si aprobat 

de catre manager;  
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(5) Comisia de specialitate privind casarea si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe -verifica dacă 

mijloacele fixe cu durata de serviciu normala expirata prezinta un grad avansat de uzura (fizica si/sau 

morala), nu pot primi o alta destinatie sau utilizare, costul repararii sau modernizarii depaseste 60% 

din valoarea de inlocuire a mijlocului fix;  

a) stabileste destinaţia materialelor refolosibile în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  

b) asigura executarea operaţiunii de casare propriu-zisă potrivit normelor tehnice în vigoare şi să 

stabilească părţile componente, piesele, detaliile şi materialele refolosibile care trebuie să fie 

recuperate;  

c) executa casarea si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe în prezenţa tuturor membrilor 

comisiei;  

d) intocmeste procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe care se avizeaza de CFP 

si de directorul economic si se aproba de manager; 

(6)Gestionarul semneaza declaratia la primirea in gestiune a mijlocului fix disponibilizat;  

(7) Dupa obtinerea aprobarii ordonatorului principal de credite, administratorul intocmeste si 

transmite adresa, aprobata de manager, prin care informeaza in scris alte institutii pe care le 

considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate;  

(8) Dupa primirea raspunsurilor de la institutiile interesate, comisia intocmeste procesul verbal de 

transmitere fara plata a mijlocului fix disponibilizat, care este aprobat de manager;  

(9) Incheierea procesului verbal de predare primire se semneaza de catre comisie si se aproba de 

manager si de conducatorul institutiei care preia bunul disponibilizat. 

 

 

Art.1. (1) Sunt considerate active fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă, 

care fac obiectul prezentei proceduri, următoarele:  

a) activele patrimoniale de natura imobilizarilor corporale - terenuri, active fixe, obiecte de 

inventar, animale şi păsări, precum şi alte bunuri aflate în patrimoniul instituţiei;  

b) active patrimoniale de natura imobilizarilor necorporale - programe informatice create în 

cadrul unităţii sau achiziţionate de la terţi.  

 

(2) Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb 

şi subansamblelor se scot din funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de uti 

izare şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:  

a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă 

destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate;  

b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ sau economic datorită 

uzurii morale şi nici nu au putut fi valorificate sau transferate;  

c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeste 60% din valoarea de achiziţie pentru un bun 

similar nou. Prin valoare de achiziţie se înţelege costul unei valori materiale echivalent nouă la 

care se adaugă cheltuielile de transport, instalare şi punere în funcţiune;  

d) depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în 

vederea încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă;  
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e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor 

activităţi operative de pregătire, de producţie sau administrative, iar costul reparării depăşeşte 

nivelul stabilit la lit. c) sau repararea lor nu este economicoasă;  

f) aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie 

autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit 

necorespunzători;  

g) instalaţiile mecanice sub presiune şi de ridicat, precum şi utilajele şi sculele a căror 

exploatare a fost interzisă de organele autorizate;  

h) obiectele de décor, costume recuzită de mare valoare, filmele, diafilmele, diapozitivele, 

discurile, compact discurile, cărţile, broşurile, pliantele, planşele şi alte bunuri destinate 

activităţi lor cultural-educative şi recreative care au un grad avansat de uzură sau sunt depăşite 

din punctul de vedere al conţinutului şi nu mai pot fi utilizate pentru scopul în care au fost 

achiziţionate;  

i) prototipurile care nu dau rezultatele preconizate;  

j) construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, devenite improprii datorită 

exploatării lor în condiţii normale sau care nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost 

destinate şi nici în alte scopuri;  

k) construcţiile şi instalaţiile care impiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare, 

construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate, şi care nu pot fi evitate sau mutate pe alt 

amplasament;  

l) remorcile auto şi de tractor care necesită o reparaţie cu înlocuirea saşiului, în cazul în care 

reparaţia nu prezintă garanţia circulaţiei normale pe drumuri le publ ice;  

m) animalele care şi-au pierdut aptitudini le corespunzătoare categoriei de serviciu din care fac 

parte ori în urma contractării unei boli din cele prevăzute de normele legale, nu au putut fi 

valorificate, în condiţiile stipulate de actele normative în vigoare.  

 

Art.2. (1) În cazul în care se constată că degradarea sau uzura avansată a valorilor materiale 

aduse în stare de scoatere din funcţiune şi casare nu este urmarea unei folosiri legale şi 

normale, se vor lua măsuri de efectuare a cercetării administrative, în vederea stabilirii 

răspunderii patrimoniale în sarcina persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile actelor 

normative în vigoare. În situaţia în care dispoziţia de imputare este contestată la instanţa 

competentă, scoaterea din funcţiune şi casarea se vor face numai după ce hotarârea a rămas 

definitivă.  

(2) Scoaterea din funcţiune şi casarea valorilor materiale care fac obiectul unei cauze civile sau 

penale se pot efectua numai după ce hotărârea instanţei de judecată a rămas definitivă.  

 

Art.3. (1) Simpla îndeplinire a duratei normale de funcţionare sau depăşirea costurilor normate 

de combustibil şi lubrifianţi, transformarea acestora în vederea încadrării în consumuri le 

stabilite nefiind eficientă sau posibilă, nu constituie temei pentru scoaterea din funcţiune şi 

casarea unor active fixe sau declasarea unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar în 

folosinţă, pieselor de schimb şi subansamblelor.  
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(2) Activele fixe sau materialele de natura obiectelor de inventar, a căror funcţionare este 

limitată la resurse încadrate în norme de siguranţă, precum şi piesele de schimb aferente 

acestora, care au îndeplinit durata normală de funcţionare, pot fi folosite în continuare, dacă 

starea lor fizică permite.  

(3) Scoaterea din funcţiune a activelor fixe şi declasarea bunurilor materiale de natura 

obiectelor de inventar înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu o durată normală 

de utilizare consumată, aflate în administrarea instituţiei, se aprobă de ordonatorul principal de 

credite, în baza unei justificari temeinic argumentate.  

 

Art.4. Nu se propun pentru scoaterea din funcţiune sau declasare activele fixe sau materialele 

de natura obiectelor de inventar care, deşi au îndeplinit durata normală de utilizare, se găsesc în 

una dintre următoarele situaţii:  

a) starea fizică şi tehnică permite exploatarea lor în continuare;  

b) din raţiuni operative sau economice se justifică menţinerea acestora în funcţiune, chiar dacă 

costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire;  

c) sunt necesare instituţiei şi nu sunt posibilităţi de înlocuire, iar prin reparaţii şi recondiţionări 

mai pot fi folosite o anumită perioadă.  

 

Art.5. Înainte de casarea efectivă a activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de 

inventar se vor întocmi și aproba procesele - verbale de scoatere din funcţiune a mijloacelor 

fixe/de declasare a bunuri lor materiale de natura obiectelor de inventar.  

 

Art.6. (1) Propunerile privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor 

materiale de natura obiectelor de inventar se fac de către comisiile de inventariere, 

administrator, gestionar sau alte persoane care gestionează patrimoniul instituţiei.  

(2) Aceste propuneri se analizează şi se avizează de către comisia de casare compusă dintr-un 

număr de 3 sau 5 persoane, numită prin decizie scrisă de către Directorul instituției.  

(3) Comisia de analiză şi avizare este compusă din:  

a) administrator financiar, în calitate de preşedinte;  

b) administrator patrimoniu - în a cărui evidenţă se află bunuri le ce se propun pentru declasare 

şi casare;  

c) alţi salariaţi care cunosc caracteristici le valori lor materiale ce fac obiectul scoaterii din 

funcţiune şi declasării.  

(4) De regulă, atunci când este posibil, gestionarii nu fac parte din comisiile pentru analizarea şi 

avizarea propunerilor de scoatere din funcţiune şi declasare, inclusiv când cumulează şi funcţia 

de contabil. Gestionarii sunt obligaţi să prezinte bunurile şi să dea explicaţii referitoare la 

existenţa şi starea acestora.  

 

Art.7. Comisia numită pentru analiza şi avizarea propunerilor de scoatere din funcţiune a 

activelor fixe/ declasare a bunuri lor materiale de natura obiectelor de inventar are următoarele 

atribuţii:  
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a) să verifice obiect cu obiect şi să se convingă că activele fixe/ bunuri le materiale de natura 

obiectelor de inventar propuse pentru scoaterea din funcţiune/ declasare îndeplinesc minimum 

una dintre condiţiile stabilite pentru casare;  

b) să întocmească documentaţia tehnică - nota privind starea tehnică a activelor fixe propuse 

pentru scoaterea din funcţiune, nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor 

materiale, actul constatator al avariei, devize pentru reparaţii;  

c) să întocmească procesele-verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe/ de declasare a 

bunuri lor materiale de natura obiectelor de inventar, pe compartimente de activitate şi niveluri 

de competenţe, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2.  

 

Art.8. Documentele care însoţesc procesele-verbale de scoatere din folosinţă a activelor fixe/ de 

declasare a bunuri lor materiale de natura obiectelor de inventar sunt următoarele:  

a) nota privind starea tehnică a activelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune;  

b) act constatator al avariei, după caz;  

c) nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale;  

d) specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare;  

e) nota privind starea tehnică a obiectelor de inventar propuse pentru declasare;  

f) documentul de evidenţă a exploatării - carte tehnică, carnet, fişa de evidenţă etc. pentru 

valorile materiale a căror durata normală de funcţionare este stabilită prin norme;  

g) devizul estimativ al reparaţiei şi procesul-verbal din care să rezulte că aceasta este 

neeconomicoasă;  

h) buletinul de analiză, verificare metrologică, negaţii de reparare a aparatelor de măsurare şi 

control; 

 

Art.9 Scoaterea din gestiune a bunurilor din categoria elemente de décor, costume, recuzită, 

distruse sau dispărute, se aprobă de către conducătorul instituţiei, cu avizul ordonatorului 

principal de credite și se face pe bază de bon de consum.  

Art.10 Consiliul de administraţie al instituţiei de spectacole poate aproba scoaterea din gestiune a 

unor bunuri în vederea unor schimburi de obiecte cu alte instituţii cu obiect de activitate similar. 

 

9. RESPONSABILITATI ȘI RĂSPUNDERI 

 

Seful compartimentului de specialitate  

- intocmeste referatul justificativ privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.  

 

Administratorul 

- avizeaza referatul justificativ  

-intocmeste si transmite adresa, prin care informeaza in scris alte institutii pe care le considera ca 

ar avea nevoie de bunurile disponibilizate 
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Director economic  

(1) avizeaza referatul justificativ  

(2) avizeaza Decizia de numire a comisiei de specialitate privind casarea si scoaterea din 

functiune a mijloacelor fixe /casare obiecte inventar 

(3) avizeaza procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe /casare obiecte inventar 

 

Consilierul juridic  

(1)intocmeste și avizează Decizia de numire a comisiei de specialitate privind casarea si 

scoaterea din functiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pe baza solicitarii Direcției 

economice cuprinzand componenta comisiei de specialitate  

 

Comisia de specialitate  

(1) intocmeste procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe /casare obiecte 

inventar 

(2) intocmeste procesul verbal de transmitere fara plata a mijlocului fix disponibilizat,  

(3) semneaza procesul verbal de predare primire  

 

Gestionarul  

-semneaza declaratia la primirea in gestiune a mijlocului fix disponibilizat;  

 

Consilier CFP  

-acorda viza de control financiar preventiv  

 

Manager 

(1) aproba Decizia de numire a comisiei de specialitate privind casarea si scoaterea din functiune 

a mijloacelor fixe /casare obiecte inventar 

(2) aproba adresa, prin care informeaza in scris alte institutii pe care le considera ca ar avea 

nevoie de bunurile disponibilizate;  

(3) aproba procesul verbal de transmitere fara plata a mijlocului fix disponibilizat,  

(4) aproba procesul verbal de predare primire 

 

10. Anexe 

Anexele sunt prezentate detaliat, dupa cum urmeaza: 
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APROBAT,  

MANAGER  

……………………………..  

 

 

REFERAT 

 

 

In cadrul Directiei/Serviciului……………………………………………………………. a 

Teatrului Municipal Tony Bulandra exista .......................................................................................  

...........................................................................................................................................................

................................................................................................... (numele si datele de identificare 

ale mijloacelor fixe- marca, anul fabricaţiei, data dării în folosinţă, durata de folosinţă, 

valoarea de inventar).  

Tinand cont de cerintele .......................................................................................................  

.......................................................................................................... (motivatia necesitatii scoaterii 

din functiune a mijloacelor fixe), nu mai corespunde din punct de 

vedere.................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

................................................................................ (denumirea mijloacelor fixe) nu mai 

indeplineste conditiile tehnice/................/......................... ............................................  

.............................................................................................................., motiv pentru care el/ele 

devine/devin disponibil/e si propunem scoaterea din functiune si valorificarea prin 

...........................................................................................................................................................  

In vederea realizarii celor prezentate, propunem constituirea unei comisii de specialitate.  

 

 

 

 

Director/Șef Serviciu ................................................,  

.............................................. (numele si semnatura) 
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DECIZIE 

privind casarea si scoaterea din functiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar 

aflate în patrimoniul Teatrului Municipal Tony Bulandra 

 

Având în vedere: 

Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 

 

Managerul Teatrului Municipal Tony Bulandra emite prezenta 

DECIZIE 

Art.1. – (1) Cu data prezentei decizii, se constituie comisia privind casarea si scoaterea din 

functiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventaraflate în patrimoniul Agentiei Nationale 

Anti-Doping, in urmatoarea componenta: 

a) Presedinte:................................. 

b) Membru:................................... 

c) Membru:................................... 

(2) Comisia isi desfasoara activitatea in perioada…………………….. 

Art. 2. Membrii comisiei nominalizati la art. 1, salariatii cu atributii de gestionar si Directia 

economica si administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Manager, 

............................................ 
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Târgoviște,  

Nr........../..........................  

 
______________________________________________________________________________  

| UNITATEA PROCES-VERBAL | | |  

| ........... DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE | APROBAT | DATA |  

| ........... A MIJLOACELOR FIXE |___________|________|  

| _____________________________ |___________|________|  

| DE DECLASARE A UNOR BUNURI |___________|________|  

| MATERIALE |___________|________|  

| __________________________________________ |  

| | Număr | Data | Cod | |  

| | document |____________________| predător | |  

| | | Ziua | Luna | Anul | | |  

| |__________|______|______|______|__________| |  

| | | | | | | |  

| |__________|______|______|______|__________| |  

| |  

| I. CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE COMISIEI .................................... |  

| ............................................................................ |  

| ............................................................................ |  

| ............................................................................ |  

| ............................................................................ |  

| ............................................................................ |  

| ............................................................................ |  

| ............................................................................ |  

| ............................................................................ |  

| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE |  

|______________________________________________________________________________|  

| | | | | | | | Amortizarea |  

|Nr. |Denumirea | Cod | U/M |Cantitatea | Preţ unitar | Valoarea | până la |  

|crt.| | | | | | | scoaterea |  

| | | | | | | |din funcţiune|  

|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|  

|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|  

|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|  

14-2-3/Aa A4 t2 
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(verso Anexa 3)  

____ __________ ____ ___________ ____ ________ ________ _________ ____________  

III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE ŞI MATERIALE REZULTATE  

____________________________________________________  

| Număr | Data | Cod | Cod |  

| document |____________________| predător |primitor |  

| | Ziua | Luna | Anul | | |  

|__________|______|______|______|__________|_________|  

| | | | | | |  

|__________|______|______|______|__________|_________|  

______________________________________________________________________________  

| Nr. | Denumirea | Cod | U/M | Cantitatea | Preţ unitar | Valoarea |  

| crt. | | | | | | |  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|  

| | Delegaţi la | Primit în |  

| COMISIA | dezmembrare | gestiune |  

| | sau la declasare | |  

|___________________________________________|_____________________|____________|  

|Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura| |  

|prenume| |prenume| |prenume| |prenume| | |  

|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| |  

|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| |  

|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| |  

|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|______| 
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Teatrul Municipal Tony Bulandra 

 

 

 

DECLARATIE 
 

 

In data de …………………… am primit in gestiunea Teatrului Municipal Tony Bulandra 

cu procesul verbal nr. ............/............................, 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... (numele si 

datele de identificare ale mijloacelor fixe- marca, anul fabricaţiei, data dării în folosinţă, durata 

de folosinţă, valoarea de inventar), constatandu-se concluziile comisiei de specialitate.  

 In urma analizarii concluziilor comisiei de specialitate, sunt de acord cu pastrarea in 

gestiune a ............................................................................................................. (denumirea 

mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune), pana la recuperarea materialelor 

refolosibile, cu respectarea prevederilor H.G. 841/1995 cu modificarile cuprinse in H.G. 

966/1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de verificare a bunurilor apartinand 

institutiilor publice. 

 

 

 
 

GESTIONAR,  

.................................................. 


