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disponibil din mijloace cu destinatie speciala 
la data de 31.03.2007 

 

cod 05                 lei 

Denumirea indicatorilor Nr. 
rand 

Disponibil la 
începutul 
anului 

Încasări PlăŃi Disponibil la 
sfârşitul 
perioadei 

A B 1 2 3 4=1+2-3 
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: 01 200.722 4.626 8.874 196.474 
– Sume primite din fondul de intervenŃie (ct.550/ 
analitic distinct) 

02     

– Fondul pentru stimularea personalului potrivit 
dispoziŃiilor legale (ct. 

03     

– Sume încasate din debite preluate din bilanŃurile de 
lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 550/analitic 
distinct) 

04     

– Garantii materiale retinute gestionarilor conform 
Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct) 

05 29.805 2.309 572 31.542 

– Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/ 
analitic distinct) 

06 112.048 303 8.302 104.049 

– Sume primite din fondurile de contrapartidă 
constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct) 

07     

– Fondul de rezervă antiepidemică (ct. 550/analitic 
distinct) 

08     

– Fondul de intervenŃie (ct. 550/analitic distinct) 09     

– Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic 
distinct) 

10     

– Sume primite din fondul pentru protejarea 
asiguraŃilor (ct.550/analitic distinct) 

11     

– Alte fonduri cu destinaŃie specială (ct. 550/analitic 
distinct)  

12 58.869 2.014  60.883 

– Sume primite pentru amenajarea şi dotarea 
Centrului Regional pentru Combaterea 
InfracŃionalităŃii Transfrontaliere (ct. 550/analitic 
distinct) 

13     

– Fondul special pentru produse petroliere (ct. 
550/analitic distinct) 

14     



A B 1 2 3 4=1+2-3 
– Fondul de protecŃie a vânatului (ct. 550/analitic 
distinct) 

15     

– Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct.550/ 
analitic distinct) 

16     

– Fondul NaŃional de Dezvoltare Regională (ct.550/ 
analitic distinct) 
(rd.18+21+22+23) 

17     

– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic 
distinct); (rd.19+20) 

18     

– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare 
(ct. 550/analitic distinct) 

19     

– Sume primite din Fondul NaŃional de preaderare 
(ct.550/analitic distinct) 

20     

– Sume primite din contribuŃia financiară a 
ComunităŃii Europene (ct.515) 

21     

– Sume provenite din fondurile de tip structural 
asigurate de Uniunea Europeană (ct. 515) 

22     

– Alte resurse financiare din fondurile aflate la 
dispoziŃia Guvernului (ct. 550/analitic distinct; 
ct.5124) 

23     

– Sume primite din contribuŃia financiară a 
ComunităŃii Europene (ct. 515) 

24     

– Disponibil pentru finanŃarea proiectelor SAPARD 
(ct. 515) 

25     

– Disponibil din recuperarea debitelor de la 
beneficiari (ct. 515) 

26     

– Disponibil pentru cofinanŃarea de la bugetul de stat 
pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515) 

27     

– Disponibil din sume primite din fondul de rulment 
(ct.550/analitic distinct) 

28     

– Alte disponibilitati cu destinatie speciala 
(ct.550/analitic distinct) 

29     

– Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic 
distinct) 

30     

TOTAL ( rd.01+30 ) 31 200.722 4.626 8.874 196.474 
 

    Conducătorul unităŃii          Conducătorul compartimentului 
financiar-contabil 

 
Prof.univ.dr. Nicolae Bocşan                         Ec. Pusok Istvan 


