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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND  
ELABORAREA PROIECTULUI  

DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
 
 

COD: P.O. 41 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/a reviziei în 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale   
 
 Elemente privind 

responsabilii 
Numele şi 
prenumele

Funcţia Data Semnătura 

1.1. Elaborată/Revizuită EC 
VLASCEANU 
LUMINITA 

CONTABIL SEF 24.02.2014  

1.2. Verificat EC 
VLASCEANU 
LUMINITA 

CONTABIL SEF 24.02.2014  

1.3. Aprobat OVIDIU 
OTELEA 

DIRECTOR 24.02.2014  

 
 
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 
 Natura reviziilor Componenta reviziei Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 
reviziei ediţiei 

2.1. Ediţia 1  25.02.2014 
2.2. Revizia nr. 1 Modificarea, completarea Legii 

nr. 500/2002  
12.03…… 

2.3. Revizia ……. Modificarea, completarea sau 
abrogarea ………. 

 

2.4. Revizia ……. Modificarea, completarea sau 
abrogarea ………. 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 
 Scopul 

difuzării 
Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 
Data 

primirii 
Semnătura

3.1. Aplicare 1 contabilitate Contabil Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

25.02.2014  

3.2. Informare 1 contabilitate Contabil Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

25.02.2014  

3.3. Evidenţă 1 contabilitate Contabil Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

25.02.2014  

3.4. Arhivare 1 contabilitate Contabil Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

25.02.2014  

3.5. Alte scopuri  informare Director  Prof 
OVIDIU 
OTELEA 

25.02.2014  

 
4. Scopul procedurii operaţionale 

De a stabili un set de reguli şi operaţiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie urmate 
pentru elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli. 
 
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

Se aplică tuturor persoanelor care sunt implicate, prin atribuţiile stabilite în fişa de post, în 
activitatea desfăşurată pentru elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli din cadrul SCOLII 
GIMNAZIALE MANECIU PAMANTENI. 
 
6. Reglementări aplicabile activităţii privind elaborarea proiectului de buget de venituri şi 
cheltuieli 
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 O.M.F.P. nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice; 
 Pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.ro/clasificatii. 
 Hotararea72/2014 privind costul per/ elev 
 Legea 356/2013 legea bugetului de stat pe anul 2014., 
 Legea1/2011 Legea Educatiei Nationale , 

 
7. Descrierea procedurii operaţionale 

Bugetul este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile 
(după caz, pot fi numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare al instituţiilor publice). 

Elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli se realizează în acord cu Scrisoarea-cadru şi cu 
respectarea principiilor bugetare, respectiv:  

1. principiul publicităţii, 
2.  principiul unităţii, 
3.  principiul anualităţii,  
4. principiul specializării bugetare şi  
5. principiul unităţii monetare. 

 
La elaborarea proiectului de buget se vor cuprinde: 

 veniturile estimate pentru anul bugetar; 
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 cheltuielile determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în structura funcţională şi economică a 
acestora; 

 deficitul sau excedentul bugetar; 
 reglementările specifice exerciţiului bugetar. 

 

Cheltuielile prevăzute în proiectul de buget trebuie să aibă destinaţie precisă şi limitată şi să 
fie determinate de autorizările conţinute în legile specifice şi în legile bugetare anuale. 

Nu pot fi prevăzute în proiectul de buget cheltuieli pentru care nu exista bază legală.  
Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare.  
Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, 

titluri, articole, precum şi alineate, după caz. 
Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată. 
 
Anexele la proiectul de buget trebuie să cuprindă: 
Numărul de salariaţi, permanenţi şi temporari, şi fondul salariilor de bază, care se aprobă distinct şi 

nu poate fi depăşit.  
Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de 

angajament şi duratele de realizare a investiţiilor. 
Cheltuielile pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice se 

cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la 
bugetul fiecărui ordonator principal de credite. 

 
În programele de investiţii se nominalizează obiectivele de investiţii grupate pe: „investiţii în 

continuare” şi „investiţii noi”, iar „alte cheltuieli de investiţii”, pe categorii de investiţii. 
 
Poziţia „alte cheltuieli de investiţii” cuprinde următoarele categorii de investiţii: 

 achiziţiile de imobile; 
 dotările independente; 
 cheltuielile pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii 

aferente obiectivelor de investiţii; 
 cheltuielile de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru 

prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, cum ar fi: 
cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi 
cheltuielile legate de realizarea acestor investiţii; 

 lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă 
tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii. 
 
Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite 

şi se aprobă odata cu acestea. 
 

Aprobarea bugetelor 
 

Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu şi 
pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau 
terţiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii 

Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu şi 
pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, în 
raport cu sarcinile stabilite. 
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Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru 
realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în 
condiţiile stabilite prin dispoziţiile legii finanţelor publice. 

Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare, după reţinerea a 10% din 
prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente. Fac excepţie cheltuielile 
de personal şi cele care decurg din obligaţii internaţionale, care vor fi repartizate integral.  

Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea 
de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru. 

 
FORMULARE care se întocmesc 
 Macheta pentru elaborarea proiectului de buget 
 
 

                  



 5

PROCEDURA 
Pas Responsabil(i) Descriere Timp alocat* Termen** Riscuri 

I. ELABORAREA PRIMEI VARIANTE A PROIECTULUI DE BUGET 

1. 
Conducătorul 
instituţiei publice 

Primeşte adresa prin care se solicită ordonatorilor de credite 
să întocmească prima variantă a proiectului de buget, precum 
şi manualul de instrucţiuni pentru elaborarea proiectului de 
buget pentru anul bugetar şi machetele aferente. 
Transmite adresa Compartimentului financiar-contabil. 
 

30.10.A 
ANULUI IN 
CURS 

30.10 a 
anului in 
curs 

Circulara nu prevede 
toate informaţiile 
necesare elaborării 
proiectului de buget. 

2. 
Compartimentul 
financiar-contabil 

Primeşte circulara şi o transmite către toate compartimentele 
din cadrul SCOLII GIMNAZIALE MANECIU  şi/sau 
ordonatorilor de credite ierarhic inferiori, dacă este cazul. 
 

30.11 30.11 
Circulara nu este  
transmisă tuturor 
compartimentelor. 

3. 

Compartimentele 
din cadrul SCOLII 
GIMNAZIALE 
MANECIU şi/sau 
ordonatorii de 
credite ierarhic 
inferiori 

Întocmesc necesarul de finanţare pentru anul care urmează, 
cu justificările aferente şi informaţiile referitoare la execuţia 
bugetară din exerciţiile financiare anterioare.  
 

15.12. 15.12 

Solicitarea 
necesarului de 
finanţare să nu fie 
justificată  

4. 
Compartimentul 
financiar-contabil 

Analizează solicitările primite, centralizează, compară 
informaţiile cu execuţia bugetară din exerciţiile financiare 
anterioare.  
Prevederile proiectului de buget preliminar sunt justificate în 
nota de fundamentare şi, totodată, sunt prezentate şi 
informaţii referitoare la execuţia bugetară a anilor precedenţi.  
Avizează Proiectul de buget şi îl prezintă conducătorului 
instituţiei publice. 
 

30.12. 30.12 

Transmiterea unor 
proiecte de buget care 
nu respectă 
instrucţiunile  

 

5. 
Conducătorul 
instituţiei publice 

Primeşte proiectul de buget, pe care: 
- îl analizează; 
- îl aprobă; 

30.01ale 
anului 
urmator 

30.01ale 
anului 
urmator 

Proiectul de buget nu 
cuprinde toate 
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Pas Responsabil(i) Descriere Timp alocat* Termen** Riscuri 
- îl transmite ordonatorului de credite ierarhic superior în 
vederea centralizării sau Ministerului Finanţelor Publice, 
după caz.  

propunerile 

II. PRIMIREA SCRISORII-CADRU ŞI ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET 

1. 
Conducătorul 
instituţiei publice 

Primeşte de la organul ierarhic superior/ Ministerul Finanţelor 
Publice Scrisoarea-cadru care va specifica contextul 
macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de 
buget, metodologia de elaborare a acestora, precum şi limitele 
de cheltuieli aprobate de Guvern. 
Transmite Scrisoarea-cadru Compartimentului  
financiar-contabil. 

30.01 30.01 

Scrisoarea-cadru nu 
prevede toate 
informaţiile necesare 
elaborării proiectului 
de buget. 

2. 
Departamentul 
financiar-contabil 

Primeşte Scrisoarea-cadru. 
Dacă ipotezele de lucru avute în vedere la fundamentarea 
proiectului preliminar de buget diferă, se vor efectua 
modificările necesare, luând în considerare noile ipoteze de 
lucru. 
Avizează proiectul de buget şi îl transmite conducătorului 
instituţiei publice. 

30.01 30.01 

Nu procedează la 
modificări şi 
transmite forma 
iniţială a proiectului 
de buget 

3. 
Conducătorul 
instituţiei publice 

Primeşte proiectul de buget, pe care: 
- îl analizează; 
- îl aprobă; 
- îl transmite ordonatorului de credite ierarhic superior în 
vederea centralizării sau Ministerului Finanţelor Publice, 
după caz.  

30.01 30.01 
Proiectul de buget nu 
cuprinde toate 
propunerile. 

 
 


