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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind donarea de cãtre statul român a unor bunuri de uz didactic
Colegiului Militar ”Alexandru cel BunÒ din oraºul Chiºinãu, Republica Moldova
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, prin donaþie, a unor
bunuri de uz didactic, în valoare de 863.611.640 lei,
Colegiului Militar ”Alexandru cel BunÒ din oraºul Chiºinãu,
Republica Moldova.

Art. 2. Ñ Bunurile donate, disponibilizate din patrimoniul
Ministerului Apãrãrii Naþionale, sunt cuprinse în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi vor fi transportate la destinatar în camioane militare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Ion Bogdan Tudoran,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 13.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând bunurile de uz didactic, disponibilizate prin donaþie Colegiului Militar
”Alexandru cel BunÒ din oraºul Chiºinãu, Republica Moldova
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

Denumirea bunurilor

Baionetã-pumnal din cauciuc
Cãluº metalic
Grenadã ofensivã din cauciuc
Grenade defensive de exerciþiu
(20 bucãþi/lot) tip C.I.S.M
Lopatã de infanterie din cauciuc
Mulaj articulaþie
Mulaj inimã
Mulaj om
Goniometru busolã G.B.2A
Pistol calibru 7,62 mm Md. 1933
de exerciþiu
Pistol calibru 7,62 mm Md. 1933
secþionat
Trusã electronist
Planºe cunoaºtere aruncãtor
calibru 120 mm
Planºe cunoaºtere aruncãtor
calibru 82 mm
Planºe cunoaºtere obuzier
calibru 122 mm
Planºe cunoaºtere tun calibru
130 mm
Trusa comandantului de pluton
Dispozitiv de adaptare ºi
simetrizare a emiþãtorului
autostaþiei radio R-140
Dispozitiv VÑ2 al excitatorului
emiþãtorului autostaþiei R-140
Dispozitiv VÑ4 (bloc redresor) al
excitatorului emiþãtorului autostaþiei
radio R-140
Înãlþãtor optic pentru mitraliera
MG-34
Stereoscop de buzunar
Fotograme de învãþãmânt
(set 19 fotografii)
Avertizor de substanþe toxice
de luptã GSP-11
ANÑ3. Regulamentul de semne
convenþionale ºi abrevieri, ediþia
1996
ANÑ3. Regulamentul de semne
convenþionale ºi abrevieri, ediþia
1987

27. ANÑ4. Regulamentul de luptã al
infanteriei ºi vânãtorilor de munte,
ediþia 1989

Seria

U.M.

Cantitatea

bucatã
bucatã
bucatã
lot

20
20
100
1

0190; 0282
0863

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

20
1
1
1
2
1

FS

bucatã

1

complet
set

1
2

set

2

set

10

set

1

bucatã
bucatã

20
10

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

1

bucatã
bucatã

5
5

126

complet

1

831Ð850/1996/NS

bucatã

20

18670, 14902, 14903,
bucatã
759, 761, 762, 241,
242, 19424, 19426,
19421, 19422, 20621Ð
20640, 20161Ð20180,
20521Ð20540, 20901Ð20920,
3FS/1987/NS
31679, 53, 52, 34608, 33273, bucatã
42, 44, 33262, 33276,
33266, 33731, 58, 33101,
33111, 33118, 33120,
33116, 33117, 33102Ð

95

15012

65

Observaþii
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

28. Atlas semne convenþionale pentru
uzul trupelor
29. Carte tehnicã de 32 file
30. CTÑ2. Regulamentul de cercetare
al trupelor de uscat, ediþia 1987
31. Descrierea blocului emisie-recepþie
pentru gama undelor decimetrice
a staþiei radioreleu R-405
32. Descrierea panoului frontal al
emiþãtorului staþiei radio R-118
33. Descrierea panoului frontal al
tabelului de încãrcare ºi distribuþie
din autostaþia R-140
34. Descrierea staþiei radio R-1230
(UGAR), algoritmul de acord ºi
punere în funcþiune
35. Evoluþia concepþiei geodeziei
militare româneºti
36. Introducere în pedagogie militarã
37. Instalarea aparatului telegrafic
STÑ2M ca staþie finalã a circuitului
simplu
38. Instalarea echipamentelor de
curenþi purtãtori cu o cale
PÑ309Ñ1(2) ca staþie finalã pe 4 fire
39. Instalarea echipamentelor de
curenþi purtãtori cu o cale
PÑ309Ñ1(2) ca staþie finalã pe 2 fire
40. Manual cunoaºtere aruncãtor
calibru 82 mm
41. Manual cunoaºtere obuzier
calibru 122 mm
42. Manual cunoaºtere tun
calibru 100 mm
43. Manual pentru cunoaºterea ºi
instrucþia cu aruncãtorul de
grenade antitanc AGÑ9
44. Manual pentru instrucþia tragerii
cu armamentul de infanterie,
ediþia 1995

Seria

33105, 33109, 33110,
33108, 33106, 33107,
33119, 33115, 31761Ð
31780, 33721Ð33730,
33732Ð33734, 33737,
33740, 14, 56, 54, 50,
48, 45, 33739, 33738,
33273, 33270, 33269,
32268, 33261, 31810,
31804/1989/NS
FS/1998/NS

7588Ð7594, 7597, 7599,
7600/1978/NS

FS/1989

45, 106, 44, 57, 43, 47,
102, 59, 46, 60, 56, 54,
107, 103, 53, 41/1990/NS
15961Ð15970; 16281Ð
16290; 15451Ð15460;
15541Ð15550; 16161Ð
16170; 15751Ð15760;
15691Ð15700; 16231Ð
16240; 15911Ð15920;
15871Ð15880/1993/NS

U.M.

Cantitatea

bucatã

2

bucatã
bucatã

26
10

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

5

bucatã
bucatã

2
10

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

40

bucatã

40

bucatã

20

bucatã

16

bucatã

100

Observaþii
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

45. Memoratorul pentru ofiþerul de
rezervã de transmisiuni
46. Panoul frontal al dispozitivului
2Ñ1 al receptorului R-155 din
compunerea autospecialei radio
R-140
47. Panoul frontal al dispozitivului
5Ñ0M al receptorului R-155P din
compunerea autospecialei radio R-140
48. Panoul frontal al dispozitivului
9Ñ0M al receptorului 155ÑP din
compunerea autostaþiei radio R-140
49. Panoul frontal al staþiei radio
R-105 (108; 109)
50. Personalitãþi ale geodeziei militare
51. Preamplificatorul ºi amplificatorul
de putere al emiþãtorului autostaþiei
radio R-140
52. Revista trupelor de uscat nr. 5/1999,
1/1998, 2/1998, 3Ñ4/1999, 2/1999,
3/1998, 4/1998, 5/1998
53. Regulamentul pregãtirii fizice,
ediþia 1984
54. Reguli ºi criterii pentru aprecierea
la tragerile cu armamentul greu
de infanterie, ediþia 1991
55. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 82 mm model 1937
56. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 122 mm model 1938
57. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 122 mm model 1938
58. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 122 mm model 1981
59. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 152 mm model 1981
60. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la tunul antitanc
61. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 100 mm model 1977
62. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 122 mm model 1938
63. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 122 mm model 1938
64. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 122 mm model
1938 M
65. Regulamentul cunoaºterii serviciului
la aruncãtorul de 122 mm model
1938 M
66. RG-1. Regulamentul serviciului
interior, ediþia 1989

67. TÐ15b. Memoratorul ofiþerului de
transmisiuni

Seria

FS/176/NS

U.M.

Cantitatea

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

10

FS/1994

bucatã
bucatã

5
10

FS/NS

bucatã

10

FS/1984

bucatã

100

501Ð550/1991/NS

bucatã

50

FS/1972/NS

bucatã

20

FS/1981/NS

bucatã

13

FS/1971/NS

bucatã

9

FS/1981/NS

bucatã

13

FS/1992/NS

bucatã

10

FS/1981/NS

bucatã

10

FS/1981/NS

bucatã

14

FS/1981/NS

bucatã

13

FS/1974/NS

bucatã

10

FS/1974/NS

bucatã

11

78421Ð78430; 78911Ð
78920; 78511Ð78520;
78101Ð78110; 78971Ð
78980/1989/NS
811, 813Ð815, 881Ð884,
886, 887, FS/1969/NS

bucatã

50

bucatã

10

Observaþii
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

68. TÐ2a1. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea staþiei
radio R-1230
69. TÐ2a2. Manual privind descrierea
ºi exploatarea staþiei radio R-1231
70. TÐ2as. Instrucþiuni pentru
descrierea tehnicã a staþiei
radio R-123
71. TÐ2b. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
aparatului de telegrafie armonicã
p-318
72. TÐ2b. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea staþiei
radio R-112
73. TÐ2c. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea staþiei
radio R-113
74. TÐ2e. Instrucþiuni pentru
exploatarea radio în armata
R.S.R. ºi indicaþii metodice
pentru formarea radiotelegrafiºtilor
75. TÐ2f1. Instrucþiuni pentru
descrierea staþiei radio R-140
ºi R 140 D (Album cu scheme)
76. TÐ2f1. Instrucþiuni pentru
descrierea staþiei radio R-140
ºi R-140D, vol. II
77. TÐ2f1. Instrucþiuni pentru
descrierea staþiei radio R-140
ºi R-140 D, vol. I
78. TÐ2f2. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
staþiei radio R-1371 ºi R-1371 D,
vol. I
79. TÐ2g6. Manual privind
descrierea ºi exploatarea
staþiei radio R-1071
80. TÐ2j. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
echipamentelor de curenþi
purtãtori P-309-1
81. TÐ2j. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea staþiei
radio R-126
82. TÐ2pl. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
receptorului R-323
83. TÐ2â. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
staþiei radio R-130, vol. 1
84. TÐ2s2. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea staþiei
radio R-137 ºi R-137D, vol. 2

Seria

U.M.

Cantitatea

FS/1975/NS

bucatã

10

861Ð870/1988/NS

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

10

FS/1963/NS

bucatã

10

707, 769, 770, 902, 903,
521, 522, 772, 773,
765/1963/NS
FS/1973/NS

bucatã

10

bucatã

10

811Ð820/1971/NS

bucatã

10

767Ð776/1970/NS

bucatã

10

611Ð620/1970/NS

bucatã

10

521Ð530, 10 FS/1976/NS

bucatã

20

2750Ð2756; 2772Ð
2774/1989/NS

bucatã

10

bucatã

10

361, 668, 1498, 1463,
745, 800; 666, 510, 546,
805/1963/NS
FS/1971/NS

bucatã

10

bucatã

10

FS/1976/NS

bucatã

10

bucatã

10

Observaþii
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

85. TÐ2yl. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
receptorului radio R-250M
86. TÐ2z. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
centralelor telefonice de campanie
P-194 ºi K-30
87. TÐ2z. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
receptorului radio R-311
88. TÐ3f. Instrucþiuni pentru exploatarea
staþiei radioreleu R-405
89. TÐ3h. Instrucþiuni pentru descrierea
ºi exploatarea staþiei radio R-404
90. TÐ3k. Manual de metodicã pentru
realizarea ºi exploatarea liniilor
radioreleu
91. TÐ4e. Instrucþiuni pentru exploatarea
staþiei telefonice ºi staþiei de
frecvenþã
92. TÐ4n. Instrucþiuni pentru descrierea
ºi exploatarea telefonului de
campanie T-57 ºi a centralei
telefonice P-193M
93. TÐ4p. Instrucþiuni pentru descrierea
ºi exploatarea centralelor telefonice
de campanie P-194
94. TÐ4u. Instrucþiuni pentru descrierea
ºi exploatarea echipamentului de
curenþi purtãtori P-303 cu scheme,
vol. 1
95. TÐ4v1. Instrucþiuni pentru descrierea
ºi exploatarea telefonului de
campanie F-1603 ºi F-1604
96. TÐ5e. Manual pentru exploatarea
staþiei telegrafice ºi indicaþii
metodice pentru formarea telegrafiºtilor
97. TÐ5g. Instrucþiuni pentru construcþia
liniilor de cablu de campanie
98. TÐ5k. Album cu scheme pentru
descrierea ºi exploatarea aparaturii
în telegrafia armonicã cu 6 cai
MWTÐ6, vol. 1
99. TÐ5p. Instrucþiuni pentru descrierea
ºi exploatarea aparatului telegrafic
STARTÐSTOP ST-2MF
100. TÐ9a. Instrucþiuni pentru descrierea
ºi exploatarea nodului de transmisiuni
mobil P-299M
101. Tabele logaritmi
102. Table de tragere aruncãtor
calibru 82 mm
103. Table de tragere obuzier
calibru 122 mm

Seria

FS/1971/NS

U.M.

Cantitatea

bucatã

10

bucatã

10

988, 992, 1127, 955,
1345, 1520, 372, 1123,
1703, 1781/1960/NS
FS/1968/NS

bucatã

10

bucatã

10

FS/1969/NS

bucatã

10

FS/1977/NS

bucatã

10

FS/1980

bucatã

10

FS/1967/NS

bucatã

10

80, 74, 64, 15, 24, 57,
66, 26, 83, 52, 88,
20/1963/FS/1974/NS
FS/1972/NS

bucatã

13

bucatã

10

FS/1980/NS

bucatã

10

FS/1982/NS

bucatã

10

FS/174/NS

bucatã

10

FS/1979/NS

bucatã

10

FS/1974/NS

bucatã

10

FS/1966/NS

bucatã

10

581Ð582/1992; FS/1956;
2FS/1943/NS
FS/1973/NS

bucatã

5

bucatã

27

206, 226, 201, 21, 183,
205, 217, 211, 221, 191,
223, 187, 210, 219, 195,
203, 229, 228, 222, 182,
227,193, 208/FS/NS

bucatã

25

Observaþii
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

104. Table de tragere tun calibru
100 mm
105. Table de tragere tun calibru
100 mm tractat
106. Topogeodezie militarã modernã,
vol. II
107. Topografie militarã
108. TÐs2. Instrucþiuni pentru descrierea
ºi exploatarea staþiei radio
R-118 B.M.-3
109. Verificarea în scurt a aparaturii
telegrafice ST-2M
110. Bazele electrotehnicii
111. Manualul inginerului electronist.
Radiotehnica 3
112. Linii ºi sisteme de transmisiuni
telefonice
113. Agenda radioelectronistului
114. Salt de frecvenþã ºi contrasalt
115. Vademecum pentru radioamatori
116. Componente ºi circuite electronice
117. Maºini electrice ºi acþionãri
118. Aplicaþii ºi probleme de radio
ºi televiziune
119. Caleidoscop de electronicã
120. Electrotehnicã ºi electronicã
121. Electrotehnicã ºi mãsurãri electrice
122. Mãsurãri electrice ºi electronice
123. Electrotehnica. Manual
124. Îndrumar de radioelectronicã
125. Semiconductoare în telecomunicaþii
126. Aparate electrice ºi automatizãri
127. Curs de radioelectronicã
128. Electrotehnicã ºi surse de
electroalimentare
129. Contribuþii la istoria trupelor de
transmisiuni din armata românã
130. Echipamente telefonice ºi telegrafice
131. Electrotehnica. Manual
132. Echipamente electronice de
telecomunicaþii
133. Radiofonie pentru tineret
134. Detector semiautomat de substanþe
toxice de luptã Md. 73
135. Indicatoare de radioactivitate AD-31
136. Indicatoare de radioactivitate AD-32
137. Roentgenometre AD-1
138. Roentgenometre AD-111
139. Complet de decontaminare CD-2M
140. Complet de decontaminare CD-3M
141. Complet materiale consumabile
detector manual de STL Md. 71
142. Mascã contra gazelor Md. 85
143. Mascã contra gazelor pentru
cal Md. 77
144. Mascã izolantã Md. 46

Seria

U.M.

603Ð610; 611Ð618; 599Ð601; bucatã
31Ð34; 36, 37/1988/NS
FS/1982/NS
bucatã

Cantitatea

25
1

FS/1994

bucatã

5

FS/1976/NS
FS/1974/NS

bucatã
bucatã

5
10

bucatã

10

bucatã
bucatã

2
1

bucatã

1

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

2
2
1
1
1
1

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

1
1
1
1
2
1
1
1
3
3

bucatã

1

bucatã
bucatã
bucatã

1
1
1

bucatã
complet

1
1

complet
complet
complet
complet

4
2
1
4

complet
complet
complet

4
4
2

bucatã
bucatã

6
4

bucatã

1

0252
2442; 2650; 2646; 2496
1700306; 700668
2470
711036, 711292, 691529,
722393

Observaþii
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

145. Pachet de decontaminare individualã
Md. 81
146. Trusã cu substanþe toxice de
instrucþie
147. Complet de protecþie pentru toate
armele
148. Detector manual de substanþe toxice
de luptã Md. 71
149. Radioreceptor R-250 M
150. Radioreceptor R-3110
151. Simulator electronooptic SOL-P

152. Staþie radio R-1070

153. Staþie radio R-1071

154. Staþie radio R-1260

155. Staþie radio R-105 M
156.
157.
158.
159.
160.
161.

162.

163.
164.

165.
166.

167.
168.

169.

Goniometru busolã PAB
Filtre colorate pentru binoclu B 7x40
Toc binoclu B 8x30
Planºe cunoaºtere tun calibru 76 mm
Tromblon
Cunoºtinþe generale referitoare la
bazele tragerii cu armamentul de
infanterie, ediþia 1977
Descrierea echipamentelor de
curenþi purtãtori cu o cale
P-309-1 (2)
Descrierea blocului canalelor
telefonice, a staþiilor radioreleu R-405
Descrierea staþiei radio R-1070,
algoritmul de acord ºi punere în
funcþiune
Ghidul soldatului transmisionist
Indicaþii tehnice pentru întocmirea
planurilor topografice ale oraºelor
la scara 1:50.000
Instrucþiuni, principii ºi reguli de
tragere cu armamentul de infanterie
Instrucþiuni tehnice pentru
executarea lucrãrilor de redactare,
întocmire, cartografiere, reproducere
ºi imprimare a lucrãrilor topofotogrammetrice
Manuale cunoaºtere aruncãtor
calibru 120 mm

Seria

U.M.

Cantitatea

bucatã

10

bucatã

1

bucatã

16

FS

complet

1

1039961066; 1173910567
1180881; 4129748
5783; 7170; 6608; 9654;
6548; 6541; 8594; 5923;
6577; 6547; 6407; 6598;
7407; 6562; 5627; 6523;
5686; 9989; 5803; 5617
22896481; 26721585;
43338881; 43343481;
43451481; 30349679
31691788; 31501788;
31535488; 31559088;
40035986; 44218689
32280285; 40417381;
13769387; 14464688;
44343587; 44186087;
44348087; 16481290;
40652482; 40639982
0181490775; 0178280675;
0162990374; 0178720675
478

complet
complet
complet

2
2
20

bucatã

6

bucatã

6

bucatã

10

complet

4

complet
bucatã
bucatã
set
bucatã
bucatã

1
4
14
5
1
100

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

10

FS/1974/NS

bucatã
bucatã

10
2

FS/1979/NS

bucatã

100

FS/1975/NS

bucatã

2

3990Ð3994; 3528, 3529;
2711Ð2713/1991/NS

bucatã

10

Observaþii
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

Seria

170. Manuale cunoaºtere aruncãtor
2563, 2565, 2548, 1518,
grenade antitanc A.G.-9
2590/1990/NS
171. Manuale cunoaºtere obuzier
calibru 122 mm
172. Manuale cunoaºtere obuzier
calibru 122 mm modernizat
173. Manuale cunoaºtere obuzier
calibru 152 mm
174. Metodica instrucþiei tragerii cu
16128, 16121, 16123,
armamentul de infanterie, ediþia 1997
16124/1988/NS
175. Metodica organizãrii, pregãtirii ºi
541Ð560; 661Ð680;
desfãºurãrii tragerilor de luptã cu
621Ð623; 564Ð568;
grupa ºi plutonul de infanterie,
569Ð580/1989
vânãtori de munte, paraºutiºti ºi
cercetare, ediþia 1988
176. Multiplexarea secundarã a canalului
radioreleu R-404 cu aparatura
telegraficã tonalã cu o cale sau
mai multe
177. Multiplicarea exterioarã a staþiei
radioreleu R-405
178. Operaþiuni de tragere cu armamentul FS/1974
de infanterie
179. TÐ2g5. Instrucþiuni pentru descrierea FS/1979/NS
ºi exploatarea staþiei radio R-1070
180. TÑ2y2. Instrucþiuni pentru
FS/1974/NS
descrierea ºi exploatarea receptorului
radio R-35T
181. Table de tragere tun calibru 76 mm FS/1973/NS
182. TcÑ3. Regulamentul de luptã al
8021Ð8030, 8291Ð8300,
subunitãþilor de tancuri, ediþia 1989
7921Ð7930, 211Ð220,
7941Ð7950/1989/NS
183. TcÑ5. Regulamentul tragerilor cu
4401Ð4425, 4176Ð
armamentul de pe tanc, ediþia 1992
4200/1992/NS
184. Topogeodezie militarã modernã,
FS/1993
vol. I
185. Comunicaþii numerice
186. Bazele matematice ale sistemelor
de transmisiuni
187. Telefonie numericã
188. ABC. Electronica în imagini.
Componente pasive
189. Transmisiuni prin fibre optice
190. Telefonie ºi linii de transmisiuni
191. Îndrumar pentru electroniºti
radioteleviziune 3
192. Full Line Condensed Catalog
193. Introducere în televiziune
194. Particularitãþi în depanarea
televizoarelor alb-negru ºi color
195. Bazele radioelectronicii
196. Antena de televiziune de bandã largã
197. Iniþiere în televiziune
198. Dispozitive semiconductoare
199. Lecþii de bazele electronicii, vol. 1
200. Lecþii de bazele electronicii, vol. 2
201. Cartea tehnicianului radio

U.M.

Cantitatea

bucatã

5

bucatã

30

bucatã

30

bucatã

10

bucatã

4

bucatã

60

bucatã

10

bucatã

10

bucatã

105

bucatã

1

bucatã

1

bucatã
bucatã

5
50

bucatã

50

bucatã

5

bucatã
bucatã

3
3

bucatã
bucatã

1
2

bucatã
bucatã
bucatã

1
1
1

bucatã
bucatã
bucatã

1
1
1

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

1
2
2
1
1
1
1

Observaþii
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Nr.
crt.

Denumirea bunurilor

202. Cartea maistrului radio
203. Pedagogie generalã
204. Interoperabilitatea ºi compatibilitatea
sistemelor de comunicaþii militare
205. TÑ2g5. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea staþiei
radio R-1070
206. TÑ2y2. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea
receptorului R-35 T
207. TÑ4m1. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea centralei
telefonice manuale de campanie
F-1613
208. TÑ4m. Instrucþiuni pentru
descrierea ºi exploatarea centralei
telefonice manuale de campanie
F-1612
209. Alimentator didactic
210. Alimentator electronic
211. Alimentator experienþe electrice
212. Dispozitiv circuite analogice
213. Sursã de curent constant G-1072
214. Sursã joasã tensiune cu protecþie
215. Surse tensiune stabilizatã
216. Regulamentul tragerilor cu
armamentul de infanterie, ediþia 1995

217. Îndrumar tehnic pentru actualizarea
hãrþilor topografice 1:50.000
218. Curbimetru
219. Cronometru electronic
220. Punte RC
221. Trusã modul 1
222. Trusã modul 2
223. Trusã modul 3
224. Trusã modul 4
225. Trusã modul 5
226. Binoclu 6x30 diferite modele
227. Binoclu 7x40
228. Binoclu 8x30 IOR

229. Binoclu B.I. 8

230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

Binoclu infraroºu B.I. 7x40
Lunetã de observare AST
Periscopul cercetaºului
Busole ADRIANOV
Raportor artileristic
Apãrãtoare ocular binoclu B 7x40
Apãrãtoare ocular binoclu B 8x30
Batistã pentru binoclu B 7x40

Seria

U.M.

Cantitatea

bucatã
bucatã
bucatã

2
2
5

bucatã

1

bucatã

1

FS/1981/NS

bucatã

1

FS/1973/NS

bucatã

1

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
complet
bucatã
bucatã
bucatã

2
1
3
2
2
2
10
100

bucatã

2

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

10
2
1
2
2
2
2
2
1
2
12

bucatã

12

bucatã
complet
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

2
1
1
100
50
4
4
2

FS/1999/NS

368; 398

35721Ð35760;
35961Ð36000;
36251Ð36260; 36271Ð
36280/1995/NS
FS/1987/NS

216091
05109; 03800
48093; 9756; 17212;
11668; 16900; 45989;
21583; 16001; 15996;
18193; 15695; 49383
6900766; FS; 46426; 46714;
46524; 46643; 46835; 46647;
46607; 46652; 46736; 46445
00543; 00321
521510
1687

Observaþii
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Nr.
crt.

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.

Denumirea bunurilor

Capac obiectiv binoclu B 7x40
Curea purtat binoclu
Curea purtat binoclu B 7x40
Cureluºã agãþat la nasturi pentru
binoclu
Cureluºã fixat apãrãtoare ocular
Filtre colorate pentru binoclu B 8x30
Toc binoclu B.l. 8
Filtre colorate pentru binoclu B.l. 8
Toc binoclu 6x30
Filtre colorate pentru binoclu 6x30
Dispozitiv de corectare a vederii
Multiampermetru
Multimetru MAVO-1
Multimetru MF-35
Multivoltmetru
Osciloscop tranzistorizat
Centralã telefonicã de campanie
F-1612
Centralã telefonicã de campanie
F-1613
Echipament curenþi purtãtori
P-309-1
Echipament curenþi purtãtori
P-309-2
Salã radio de specialitate cu
24 locuri

259. Telefoane F-1603

260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

Radioreceptor R-250 M2
Radioreceptor R-323 M
Centralã de linie P-191 M
Staþie radioreleu R-405 MPT
Aparat telegrafic cu imprimare pe
bandã STA-M-67B
Cablu C.T.Y-67
Telemetru prin coincidenþã baza
0.8 WILD
Ladã pentru ambalat
Ladã pentru ambalat aparaturã
artileristicã
Ladã pentru ambalat telemetru
Ladã pentru transport diferitã
Dispozitiv de tragere cu 6 þevi
(pentru poligon redus)

Seria

U.M.

Cantitatea

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

8
25
4
13

1171780

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
complet
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
complet

8
20
10
20
1
2
2
2
5
5
2
1
1

4676805

complet

1

048; 0715720469

complet

2

0715990469; 0715340469

complet

2

055; 009; 098; 064; 053;
015; 022; 051; 028; 008;
052; 068; 072; 088; 069;
089; 084; 099; 061; 010;
018; 005; 067; 083
100130829; 1018108827;
10004282; 47313812;
102364823; 48623812;
102422821; 102574828;
205189828; 102358827
0282; 5418
931516; 928514
0168
050592569
60121; 55288

complet

1

bucatã

10

complet
complet
complet
complet
complet

2
2
1
1
2

FS

km
complet

20
2

bucatã
bucatã

1
2

bucatã
bucatã
bucatã

1
1
1

complet

2

complet

2

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
complet

6
15
1
20
40
4

JV4227/39; B7150/36;
TD3464/43; 331529/42;
GE84030/42; L4205
950077; 950085

272. Dispozitiv pentru verificarea
deprinderilor la tragerile cu
armamentul de infanterie Ð DVD
273. Dispozitiv pentru verificarea
007; 015
ochirii Ð DEVO
274. Table de scris
275. Armã luptã corp la corp, din cauciuc
276. Panoplie cu 3 focoase UP6 lestate
277. Panou ecran mobil
278. Tambur pentru cablu CTY-67
279. Complet ºabloane lovituri chimice
(nucleare)

Observaþii
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REPUBLICÃRI
LEGEA
contabilitãþii nr. 82/1991*)
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Regiile autonome, societãþile comerciale,
instituþiile publice, unitãþile cooperatiste, asociaþiile ºi celelalte persoane juridice, precum ºi persoanele fizice care
au calitatea de comerciant au obligaþia sã organizeze ºi
sã conducã contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
Art. 2. Ñ Contabilitatea, ca instrument principal de
cunoaºtere, gestiune ºi control al patrimoniului ºi al rezultatelor obþinute, trebuie sã asigure:
a) înregistrarea cronologicã ºi sistematicã, prelucrarea,
publicarea ºi pãstrarea informaþiilor cu privire la situaþia
patrimonialã ºi rezultatele obþinute atât pentru necesitãþile
proprii ale persoanelor prevãzute la art. 1, cât ºi în
relaþiile acestora cu asociaþii sau acþionarii, clienþii, furnizorii, bãncile, organele fiscale ºi alte persoane juridice ºi
fizice;
b) controlul operaþiunilor patrimoniale efectuate ºi al
procedeelor de prelucrare utilizate, precum ºi exactitatea
datelor contabile furnizate;
c) furnizarea informaþiilor necesare stabilirii patrimoniului
naþional, execuþiei bugetului public naþional, precum ºi
întocmirii balanþelor financiare ºi a bilanþului pe ansamblul
economiei naþionale.
Art. 3. Ñ (1) Contabilitatea se þine în limba românã ºi
în moneda naþionalã.
(2) Contabilitatea operaþiunilor efectuate în valutã se
þine atât în moneda naþionalã, cât ºi în valutã.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor emite planul de conturi
general, modelele registrelor ºi bilanþurilor contabile, formularele comune privind activitatea financiarã ºi contabilã,
normele metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora. Pentru bãnci acestea se elaboreazã de Banca
Naþionalã a României ºi se aprobã de Ministerul
Finanþelor.
Art. 5. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au
obligaþia sã conducã contabilitatea în partidã dublã ºi sã
întocmeascã bilanþ, respectiv dare de seamã contabilã în
cazul instituþiilor publice, denumit în prezenta lege bilanþ
contabil.
(2) Ministerul Finanþelor stabileºte categoriile de persoane care pot þine contabilitatea în partidã simplã, precum ºi cele care întocmesc bilanþ contabil.

Art. 6. Ñ (1) Înregistrãrile în contabilitate se fac cronologic ºi sistematic, potrivit planurilor de conturi ºi normelor
emise în condiþiile prevederilor art. 4.
(2) Orice operaþiune patrimonialã se consemneazã în
momentul efectuãrii ei într-un înscris care stã la baza
înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ.
(3) Documentele justificative care stau la baza înregistrãrilor în contabilitate angajeazã rãspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat ºi aprobat ori le-au înregistrat
în contabilitate, dupã caz.
Art. 7. Ñ (1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor
mobile ºi imobile se face la valoarea de achiziþie, de producþie sau la preþul pieþei, dupã caz.
(2) Creanþele ºi datoriile se înregistreazã în contabilitate la valoarea lor nominalã.
Art. 8. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au
obligaþia sã efectueze inventarierea generalã a patrimoniului: la începutul activitãþii; cel puþin o datã pe an pe parcursul funcþionãrii sale; în cazul fuzionãrii sau încetãrii
activitãþii, precum ºi în alte situaþii prevãzute de lege.
(2) Ministerul Finanþelor poate aproba excepþii de la
regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter
special aflate în administrarea instituþiilor publice ºi a regiilor
autonome, la propunerea ministerelor de resort.
Art. 9. Ñ Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza
inventarierii ºi reflectarea acestora în bilanþul contabil se
fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanþelor.
Art. 10. Ñ Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevãzute la art. 1 îl constituie bilanþul contabil, care
trebuie sã dea o imagine fidelã, clarã ºi completã a patrimoniului, a situaþiei financiare ºi a rezultatelor obþinute.
CAPITOLUL II
Organizarea contabilitãþii patrimoniului
Art. 11. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1 organizeazã ºi þin contabilitatea, de regulã, în compartimente
distincte, conduse de cãtre directorul financiar-contabil,
contabilul-ºef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcþie. Aceste persoane trebuie sã
posede studii economice superioare.
(2) Prin excepþie, funcþiile respective pot fi îndeplinite ºi
de persoane cu studii medii, care au calificare
corespunzãtoare în domeniu, cu avizul Ministerului

*) Republicatã în temeiul art. II din Ordonanþa Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea ºi completarea regimului general al contabilitãþii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 245 din 21 decembrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998, dându-se textelor o nouã numerotare.
Legea contabilitãþii nr. 82/1991 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991.
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Finanþelor, la solicitarea justificatã a ordonatorilor principali
de credite.
(3) Contabilitatea persoanelor prevãzute la art. 1 poate
fi organizatã ºi þinutã ºi de persoane juridice autorizate
sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat ori de expert contabil, care rãspund potrivit legii.
(4) Rãspunderea pentru organizarea ºi þinerea contabilitãþii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care
are obligaþia gestionãrii patrimoniului.
(5) Persoanele fizice prevãzute la alin. (1) rãspund,
împreunã cu personalul din subordine, de þinerea contabilitãþii potrivit legii.
(6) În cazurile în care contabilitatea nu se þine de persoane autorizate, rãspunderea revine patronului.
(7) La societãþile comerciale la care contabilitatea nu
este organizatã în compartimente distincte, care nu au
personal calificat angajat potrivit legii sau contracte de
prestãri de servicii în domeniul contabilitãþii, încheiate cu
persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul
Finanþelor stabileºte, în funcþie de evoluþia inflaþiei ºi de
dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de
afaceri de la care existã obligaþia de a încheia contracte
pentru întocmirea bilanþului contabil numai de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate.
(8) Instituþiile publice la care contabilitatea nu este
organizatã în compartimente distincte sau care nu au personal angajat cu contract individual de muncã pentru conducerea contabilitãþii ºi întocmirea dãrilor de seamã
contabile privind execuþia bugetarã pot încadra personal
de specialitate prin încheierea de convenþii civile, plata
serviciilor urmând a se face din fondul de salarii prevãzut
în bugetele acestora, în conformitate cu prevederile reglementãrilor legale specifice unitãþilor respective.
(9) În cazul în care instituþiile publice nu pot încadra
personal de execuþie în condiþiile alin. (8), contabilitatea
se poate þine ºi de societãþi comerciale de expertizã contabilã sau de persoane fizice autorizate potrivit legii, pe
bazã de contracte pentru prestãri de servicii. Încheierea
contractelor se face pe bazã de licitaþii pentru achiziþii
publice de bunuri ºi servicii, organizate în conformitate cu
reglementãrile legale. Plata serviciilor respective se face
din credite bugetare cu aceastã destinaþie ºi numai în
limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de
unitate, în condiþiile în care aceasta ar avea angajat personal de specialitate cu contract individual de muncã.
Art. 12. Ñ (1) Obiectul contabilitãþii patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bãneascã a bunurilor mobile
ºi imobile, inclusiv solul, bogãþiile naturale, zãcãmintele ºi
alte bunuri cu potenþial economic, disponibilitãþile bãneºti,
titlurile de valoare, drepturile ºi obligaþiile persoanelor
prevãzute la art. 1, precum ºi miºcãrile ºi modificãrile
intervenite în urma operaþiunilor patrimoniale efectuate,
cheltuielile, veniturile ºi rezultatele obþinute de acestea.
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(2) Deþinerea de valori materiale ºi bãneºti sub orice
formã ºi cu orice titlu, a oricãror drepturi ºi obligaþii patrimoniale, precum ºi efectuarea de operaþiuni patrimoniale
fãrã înregistrarea lor în contabilitate sunt interzise.
Art. 13. Ñ (1) Contabilitatea mijloacelor fixe se þine pe
categorii ºi pe fiecare obiect de evidenþã.
(2) Contabilitatea valorilor materiale se þine cantitativ ºi
valoric sau numai valoric.
Art. 14. Ñ Valoarea acþiunilor emise sau a altor titluri,
precum ºi vãrsãmintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectã distinct în contabilitate.
Art. 15. Ñ Contabilitatea clienþilor ºi furnizorilor, a
celorlalte creanþe ºi obligaþii se þine pe categorii, precum
ºi pe fiecare persoanã fizicã sau juridicã.
Art. 16. Ñ Contabilitatea cheltuielilor se þine pe feluri
de cheltuieli, dupã natura lor.
Art. 17. Ñ Contabilitatea cheltuielilor finanþate din mijloace bugetare ºi extrabugetare asigurã atât evidenþa
plãþilor de casã, cât ºi a cheltuielilor efective, pe structura
clasificaþiei bugetare.
Art. 18. Ñ Contabilitatea veniturilor se þine pe feluri de
venituri, dupã natura lor.
Art. 19. Ñ (1) În contabilitate profitul sau pierderea se
stabileºte lunar.
(2) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabilitate pe destinaþii, potrivit legii.
CAPITOLUL III
Registrele de contabilitate
Art. 20. Ñ (1) Principalele registre care se folosesc în
contabilitate sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar ºi cartea mare.
(2) Ministerul Finanþelor poate excepta folosirea unora
dintre aceste registre de cãtre unele persoane prevãzute
la art. 1.
Art. 21. Ñ Registrele de contabilitate se utilizeazã în
strictã concordanþã cu destinaþia acestora ºi se prezintã
în mod ordonat ºi completate, astfel încât sã permitã, în
orice moment, identificarea ºi controlul operaþiunilor patrimoniale efectuate.
Art. 22. Ñ Pentru verificarea înregistrãrii corecte în
contabilitate a operaþiunilor patrimoniale se întocmeºte
lunar balanþa de verificare.
Art. 23. Ñ (1) Persoanele fizice ºi juridice care utilizeazã sisteme de prelucrare automatã a datelor au
obligaþia sã asigure respectarea normelor contabile, stocarea, pãstrarea sub forma suporturilor tehnice ºi controlul
datelor înregistrate în contabilitate.
(2) Unitãþile de informaticã poartã rãspunderea prelucrãrii cu exactitate a informaþiilor din documente, iar
beneficiarii rãspund pentru exactitatea ºi realitatea datelor
pe care le transmit pentru prelucrare.
Art. 24. Ñ Înregistrarea în contabilitate a operaþiunilor
determinate de fuziunea sau încetarea, potrivit legii, a
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activitãþii persoanelor prevãzute la art. 1 se face pe baza
documentelor corespunzãtoare întocmite în asemenea
situaþii.
Art. 25. Ñ Registrele de contabilitate, precum ºi documentele justificative, care stau la baza înregistrãrilor în
contabilitate, se pãstreazã în arhiva persoanelor prevãzute
la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciþiului în cursul cãruia au fost întocmite, cu
excepþia statelor de salarii, care se pãstreazã timp de 50
de ani.
Art. 26. Ñ În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua mãsuri de
reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile
de la constatare.
CAPITOLUL IV
Bilanþul contabil
Art. 27. Ñ (1) Bilanþul contabil se întocmeºte obligatoriu anual, precum ºi în situaþia fuziunii sau încetãrii, potrivit legii, a activitãþii persoanelor prevãzute la art. 1, dupã
caz.
(2) Pentru regiile autonome ºi societãþile comerciale în
care statul deþine cel puþin 20% din capitalul social, precum ºi pentru alte persoane juridice Ministerul Finanþelor
poate stabili întocmirea ºi depunerea bilanþurilor contabile
ºi la alte perioade decât anual.
(3) Bilanþul contabil se compune din: bilanþ, contul de
profit ºi pierderi, respectiv contul de execuþie în cazul
instituþiilor publice, anexe ºi raportul de gestiune.
(4) Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se
încheie la 31 decembrie, cu excepþia primului an de activitate când acesta începe la data înfiinþãrii, respectiv a
înmatriculãrii, potrivit legii, a persoanelor prevãzute la
art. 1.
(5) Eventualele erori constatate în contabilitate dupã
aprobarea ºi depunerea bilanþului contabil vor fi corectate
în anul în care acestea se constatã, bilanþurile contabile
ale exerciþiilor anterioare nemaiputând fi modificate.
Art. 28. Ñ La întocmirea bilanþului contabil se au în
vedere urmãtoarele reguli:
a) posturile înscrise în bilanþ sã corespundã cu datele
înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaþia
realã a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
b) compensãri între conturile ce se înscriu în bilanþ ºi,
respectiv, între veniturile ºi cheltuielile din contul de profit
ºi pierderi nu sunt admise.
Art. 29. Ñ Bilanþurile contabile ale societãþilor comerciale sunt supuse verificãrii ºi certificãrii de cãtre cenzori,
experþi contabili, contabili autorizaþi cu studii superioare
sau societãþi comerciale de expertizã contabilã, dupã caz,
în condiþiile stabilite de Ministerul Finanþelor. În acelaºi

mod se stabilesc ºi condiþiile privind verificarea ºi certificarea bilanþurilor contabile ale regiilor autonome.
Art. 30. Ñ (1) Bilanþul contabil, dupã aprobare, se
publicã în condiþiile prevãzute de lege.
(2) Bilanþul contabil anual se pãstreazã timp de 50 de ani.
(3) În caz de încetare a activitãþii persoanelor
prevãzute la art. 1, bilanþul contabil, precum ºi registrele
ºi celelalte documente la care se referã art. 25 se predau
la arhivele statului, în conformitate cu prevederile Legii
Arhivelor Naþionale nr. 16/1996*), dacã legea nu dispune
altfel.
Art. 31. Ñ (1) Un exemplar al bilanþului contabil anual
se depune pânã cel mai târziu la data de 15 aprilie a
anului urmãtor, de cãtre toate persoanele prevãzute la
art. 1, la direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti.
(2) Instituþiile publice ºi celelalte persoane juridice ai
cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite
depun un exemplar din bilanþul contabil trimestrial ºi anual
la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de
acesta.
(3) Ministerele, departamentele ºi celelalte organe ale
administraþiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale,
consiliile judeþene ºi Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori
de credite, depun la Ministerul Finanþelor un exemplar din
bilanþul contabil trimestrial ºi anual, potrivit normelor ºi la
termenele stabilite de acesta.
Art. 32. Ñ Pentru verificarea calculãrii ºi regularizarea
cu bugetul de stat ºi cu bugetele locale, dupã caz, a
veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele
prevãzute la art. 1 vor depune lunar la direcþiile generale
ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti situaþia privind ”Rezultatele financiare ºi obligaþiile fiscaleÒ, conform
modelului ºi la termenele stabilite de Ministerul Finanþelor.
CAPITOLUL V
Contabilitatea trezoreriei finanþelor publice, a instituþiilor
publice ºi bilanþul pe ansamblul economiei naþionale
Art. 33. Ñ (1) Contabilitatea trezoreriei finanþelor
publice se organizeazã în cadrul Ministerului Finanþelor ºi
al unitãþilor sale subordonate ºi cuprinde: operaþiunile privind execuþia de casã a bugetului de stat, bugetelor
locale, bugetului asigurãrilor sociale de stat; constituirea ºi
utilizarea mijloacelor extrabugetare ºi a fondurilor cu destinaþie specialã; gestiunea datoriei publice interne ºi
externe, precum ºi alte operaþiuni financiare efectuate în
contul organelor administraþiei publice centrale.

*) Legea nr. 16/1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996.
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(2) Organizarea ºi conducerea contabilitãþii trezoreriei
finanþelor publice se efectueazã potrivit normelor emise de
Ministerul Finanþelor.
(3) Ministerele, departamentele ºi celelalte organe centrale ale administraþiei publice, ai cãror conducãtori au
calitatea de ordonatori principali de credite, precum ºi
instituþiile publice cu personalitate juridicã din subordinea
acestora organizeazã ºi conduc contabilitatea veniturilor
încasate ºi a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare ºi a fondurilor cu destinaþie specialã.
Art. 34. Ñ (1) Contabilitatea bugetelor locale se organizeazã ºi se conduce la nivelul judeþelor ºi al municipiului Bucureºti, municipiilor ºi sectoarelor municipiului
Bucureºti, oraºelor ºi comunelor, potrivit normelor stabilite
de Ministerul Finanþelor, care sã asigure înregistrarea
operaþiunilor privind:
a) veniturile încasate ºi plãþile efectuate în executarea
bugetelor locale ºi a fondurilor cu destinaþie specialã, constituite potrivit legii;
b) evidenþa transferurilor din bugetul de stat ºi a fondului de tezaur, constituit în condiþiile legii.
(2) Instituþiile de stat de subordonare localã, care au
personalitate juridicã ºi ai cãror conducãtori au calitatea
de ordonatori de credite, organizeazã ºi conduc contabilitatea veniturilor ºi cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat.
Art. 35. Ñ Contabilitatea bugetului asigurãrilor sociale
de stat ºi a celorlalte organe autonome de asigurãri sociale, precum ºi a unitãþilor subordonate acestora se organizeazã ºi se conduce de fiecare unitate de asigurãri
sociale.
Art. 36. Ñ (1) Ministerul Finanþelor întocmeºte anual
bilanþul pe ansamblul economiei naþionale.
(2) Obiectul principal al bilanþului pe ansamblul economiei naþionale îl constituie patrimoniul naþional, cuprinzând
patrimoniul public ºi cel privat, inclusiv solul, bogãþiile
naturale, zãcãmintele ºi alte bunuri cu potenþial economic,
evaluate în expresie bãneascã.
(3) Evidenþa în unitãþi naturale sau naturalconvenþionale, dupã caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substanþe minerale utile ºi a celorlalte
resurse naturale ale solului ºi subsolului se realizeazã de
cãtre organele ºi unitãþile care administreazã, exploateazã
ºi folosesc bunurile respective.
Art. 37. Ñ Bilanþul pe ansamblul economiei naþionale
se prezintã Guvernului o datã cu contul general anual de
execuþie a bugetului de stat.
CAPITOLUL VI
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1. deþinerea de valori materiale ºi bãneºti sub orice
formã ºi cu orice titlu, precum ºi existenþa oricãror drepturi ºi obligaþii patrimoniale, fãrã a fi înregistrate în contabilitate;
2. primirea ºi eliberarea din depozite a bunurilor de
orice fel, fãrã documente justificative de intrare ºi ieºire;
3. neîntocmirea balanþelor de verificare;
4. nerespectarea normelor emise de Ministerul
Finanþelor cu privire la:
a) utilizarea ºi þinerea registrelor de contabilitate;
b) întocmirea ºi utilizarea documentelor justificative ºi
contabile pentru toate operaþiunile patrimoniale, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se
referã, pãstrarea ºi arhivarea acestora, precum ºi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
c) efectuarea inventarierii patrimoniului;
d) întocmirea, verificarea, certificarea ºi depunerea
bilanþurilor contabile;
e) întocmirea ºi depunerea raportãrilor periodice stabilite de Ministerul Finanþelor;
f) prezentarea de bilanþuri contabile ºi de raportãri contabile periodice, care conþin date eronate sau necorelate,
inclusiv cu privire la identificarea unitãþii raportoare;
g) depunerea declaraþiei din care sã rezulte cã persoanele juridice ºi fizice prevãzute la art. 1 nu au desfãºurat
activitate.
Art. 39. Ñ (1) Contravenþiile prevãzute la art. 38 pct. 1
ºi 2 se sancþioneazã cu amendã de la 2.000.000 lei la
50.000.000 lei, cele prevãzute la pct. 3 ºi 4 lit. a) Ñ f),
cu amendã de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea
prevãzutã la pct. 4 lit. g), cu amendã de 500.000 lei.
Guvernul, la propunerea Ministerului Finanþelor, poate
modifica nivelul acestor amenzi în funcþie de rata inflaþiei.
(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de persoanele cu atribuþii de control financiar ºi de
alte persoane anume împuternicite de Ministerul
Finanþelor.
(3) Contravenþiilor prevãzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor, cu excepþia art. 25Ñ27.
(4) Amenzile contravenþionale prevãzute la alin. (1) din
prezentul articol se suportã de persoanele vinovate.
Art. 40. Ñ Efectuarea cu ºtiinþã de înregistrãri inexacte, precum ºi omisiunea cu ºtiinþã a înregistrãrilor în
contabilitate având drept consecinþã denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare ºi elementelor patrimoniale ce se reflectã în bilanþul contabil constituie
infracþiunea de fals intelectual ºi se pedepseºte conform
legii.

Contravenþii ºi infracþiuni
CAPITOLUL VII
Art. 38. Ñ Constituie contravenþii la prevederile prezentei legi urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârºite în
astfel de condiþii încât, potrivit legii, sã fie considerate
infracþiuni:

Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 41. Ñ Guvernul României va prezenta în termen
de 60 de zile de la data publicãrii legii proiectul de lege
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pentru organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a
contabililor autorizaþi*).
Art. 42. Ñ Ministerul Finanþelor, în termen de ºase
luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora
regulamentul de aplicare a acesteia**) ºi va actualiza ºi
reedita planul de conturi general, modelele registrelor ºi
bilanþurilor contabile, formularele comune privind activitatea
financiarã ºi contabilã, precum ºi normele metodologice
privind întocmirea ºi utilizarea acestora. Pânã la reeditarea acestora se utilizeazã în continuare planurile de conturi, instrucþiunile de aplicare a acestora ºi normele
contabile existente, actualizate pe baza actelor normative
ce se vor adopta în aceastã perioadã.
Art. 43. Ñ (1) Unitãþile din sectorul de apãrare
naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã vor conduce contabilitatea, cantitativ ºi valoric, pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor
proprii avizate de Ministerul Finanþelor.
(2) Trecerea la evidenþa cantitativ-valoricã se va realiza pânã la data de 31 decembrie 1999, pe baza programelor elaborate de unitãþile respective, aprobate prin
hotãrâre a Guvernului.
Art. 44. Ñ Ministerul Finanþelor exercitã controlul asupra modului în care se aplicã prevederile prezentei legi.
Art. 45. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la data de
1 ianuarie 1992***).

Art. 46. Ñ Prevederile prezentei legi se aplicã ºi subunitãþilor fãrã personalitate juridicã, cu sediul în
strãinãtate, ce aparþin persoanelor prevãzute la art. 1 cu
sediul sau domiciliul în România, cât ºi subunitãþilor cu
sediul în România, ce aparþin unor persoane juridice sau
fizice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate.
Art. 47. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi
se abrogã:
Ñ Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor,
documentelor ºi evidenþelor cu conþinut financiar pierdute,
sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22
din 4 august 1956;
Ñ Hotãrârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea ºi conducerea contabilitãþii, atribuþiile ºi
rãspunderile conducãtorului compartimentului financiar-contabil, publicatã în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;
Ñ Hotãrârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu
regim special, publicatã în Buletinul Oficial nr. 189 din
2 decembrie 1973;
Ñ Hotãrârea nr. 1.116/1975 privind îmbunãtãþirea analizei pe bazã de bilanþ, creºterea operativitãþii ºi calitãþii
informaþiilor cu privire la rezultatele economico-financiare
ale unitãþilor socialiste de stat, publicatã în Buletinul
Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;
Ñ orice alte dispoziþii contrare prevederilor prezentei
legi.

*) Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a experþilor autorizaþi a fost publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994 ºi a fost aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 42/1995, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 29 mai 1995.
**) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor mãsuri de executare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 ºi 303 bis din 22 decembrie 1993.
***) A se vedea ºi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.
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