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SCOALA GIMNAZIALA 
ANDREI MURESANU  
 
Departamentul/CONTABILITATE 

Procedura operaţională 
privind evidenţa bunurilor 

primite prin donaţie 
 

COD  P.O. ………….. 

Ediţia …………… 
Nr. de exemplare ……… 
 
Revizia ………….. 
Nr. de exemplare ……… 
Pagina … din …… 
Exemplar nr.     

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
PRIVIND EVIDENŢA BUNURILOR PRIMITE PRIN DONAŢIE 

 
 

COD: P.O. ………. 

Ediţia …………….. 

Revizia ……………. 

 
 

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 Ghita 
Carmen-
Silviana 

Cont sef 20.09.2013  

1.2. Verificat Ghita 
Carmen-
Silviana 

Cont sef 20.09.2013  

1.3. Aprobat Bobelea-
Vasilescu 
Maria 

Director 20.09.2013  
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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  12.01…… 
2.2. Revizia nr. 1 Modificarea, completarea 

O.M.F.P. nr. 1.661 bis/2003 
12.03…… 

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

 

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

 

 
 
 
 
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 contab Cont sef Ghita 
Carmen 
Silviana 

20.09.2013  

3.2. Informare   Expert     
3.3. Evidenţă   Consilier     
3.4. Arhivare   Expert    
3.5. Alte 

scopuri 
  Expert    

 

4. Scopul procedurii operaţionale 
De a stabili un set de reguli, operaţiuni unitare şi responsabilităţi în procesul de evidenţă a bunurilor primite prin 

donaţie de către SCOALA GIMNAZIALA ANDREI MURESANU  
 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 
Se aplică tuturor persoanelor care sunt responsabile, prin atribuţiile stabilite în fişa de post, în procesul de evidenţă a 

bunurilor primite prin donaţie de către SCOALA GIMNAZIALA ANDREI MURESANU  
 

6. Reglementări aplicabile activităţii privind evidenţa bunurilor primite prin donaţie 
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi 
sponsorizărilor de către instituţiile publice; 

 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice; 
 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

7. Descrierea procedurii operaţionale 
Procedura vizează stabilirea unui set de reguli, operaţiuni unitare şi responsabilităţi în procesul de 

evidenţă a bunurilor primite prin donaţie. 
 
Donaţia este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de 

proprietate asupra unor bunuri materiale. Donaţia este un act de liberalitate prin care donatorul transferă 
donatarului, în mod irevocabil, dreptul de proprietate al unui bun. Acceptarea donaţiei se poate face prin 
actul de donaţie.  

 
Are calitatea de donator orice persoană fizică sau juridică care efectuează o donaţie în condiţiile legii. 
Conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, donaţia reprezintă fondurile băneşti sau bunurile materiale primite de o instituţie publică de la o 
persoană juridică sau fizică, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie. 

 
Pentru desfăşurarea activităţii, instituţiile publice pot primi şi utiliza bunuri materiale şi fonduri băneşti 

primite de la persoane juridice sau persoane fizice, sub formă de donaţie sau sponsorizări, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în materie. 

Pentru recepţia şi evaluarea donaţiilor se va constitui o comisie de recepţie şi evaluare numită prin act 
administrativ de către conducătorul instituţiei publice.  

Evaluarea bunurilor primite fără valoare, amortizate integral de donator (chiar şi cele primite de la alte 
instituţii publice), se va face ţinând cont de valoarea de piaţă, utilitatea, starea şi amplasarea acestora, în 
funcţie de natura bunurilor. 

 
Evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit, la data intrării în instituţie, se realizează la valoarea justă, 

determină astfel: 
 fie pe baza raportului întocmit de specialişti, cu aprobarea ordonatorului de credite; 
 fie prin evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi. 

 
Comisia de recepţie şi evaluare întocmeşte raportul de recepţie, specificând distinct denumirea fiecărui 

bun material donat şi numărul bunurilor donate, după care va proceda la evaluarea bunurilor donate prin 
atribuirea unei valori juste pentru fiecare bun donat.  

Valoarea justă va fi înscrisă  în raportul de evaluare, care va cuprinde următoarele date: 
 denumirea bunurilor; 
 valoarea bunurilor; 
 perioada de folosinţă; 
 gradul de uzură a bunurilor. 

 
 După efectuarea recepţiei şi stabilirea valorii juste, bunurile primite sub formă de donaţie sunt 
înregistrate în contabilitatea patrimonială a instituţiei publice. 
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 Bunurile materiale care pot fi primite sub formă de donaţii sunt: 
 obiecte de inventar; 
 publicaţii, fond de carte; 
 mijloace financiare (fonduri băneşti) de la diverse persoane fizice sau juridice. 

 
 Donaţiile pot fi primite doar în condiţiile încheierii în formă scrisă a unui proces-verbal între predător şi 
primitor, în care se vor specifica în mod obligatoriu obiectul donaţiei, denumirea bunurilor care fac obiectul 
donaţiei, motivul donaţiei, drepturile şi obligaţiile. 

 
 Procesul-verbal se semnează de donator (persoană fizică şi/sau juridică), precum şi de către donatar. 

 
8. Monografie contabilă pentru înregistrarea operaţiunilor privind evidenţa bunurilor primite 
prin donaţie 

 
Evidenţierea materialelor consumabile şi a obiectelor de inventar, primite cu titlu gratuit 
  
 Înregistrarea intrării de materiale de natura obiectelor de inventar primite prin donaţii: 

 
3031 „Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie” = 779 „Venituri din bunuri şi servicii 
                                                                                                              primite cu titlu gratuit”  

 
 Înregistrarea intrării stocurilor de natura materialelor consumabile, primite prin donaţii: 

 
3028 „Alte materiale consumabile” = 779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”  

 
 Înregistrarea intrării de stocuri de natura carburanţilor, primite prin donaţii: 

 
3022 „Combustibili” = 779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”  

 
 Înregistrarea intrării programelor informatice primite prin donaţii: 

 
2081 „Programe informatice” = 779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”  

 
 Înregistrarea intrării licenţelor, brevetelor etc. primite prin donaţii: 

 
205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,   =   779 „Venituri din bunuri şi servicii primite 
       drepturi şi active similare”                                                   cu titlu gratuit”  

 
 Înregistrarea intrării instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport primite prin donaţii: 

 
213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport,  =  779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu 
       animale şi plantaţii”                                                titlu gratuit”  

 
 Înregistrarea intrării mobilierului primit prin donaţii: 

 
214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente     =   779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu 
        de protecţie a valorilor umane şi materiale                  titlu gratuit” 
        şi alte active fixe corporale” 
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9. FORMULARE care se întocmesc 

 Anexa 1 – Proces-verbal de donaţie 

 Anexa 2 – Raport de recepţie 

 Anexa 3 – Raport de evaluare 
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PROCEDURA 
Pas Responsabil(i) Descriere Timp 

alocat* 
Termen** Riscuri 

I. CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPŢIE ŞI EVALUARE A BUNURILOR PRIMITE CA DONAŢIE 

 
1. 

 
Conducătorul 
instituţiei 
publice 

 
Constituie, prin act administrativ, comisia de recepţie şi evaluare a 
bunurilor materiale primite prin donaţii. 

   
Actul administrativ 
de constituire a 
comisiei de recepţie 
şi evaluare nu este 
comunicat membrilor 
comisiei.  
 

II. RECEPŢIONAREA ŞI EVALUAREA BUNURILOR PRIMITE PRIN DONAŢIE 
 
1. 

 
Comisia de 
recepţie şi 
evaluare 

 
Întocmeşte procesul-verbal de donaţie, în care sunt enumerate 
bunurile primite ca donaţie. 
 
Confruntă datele înscrise în procesul-verbal cu cele faptice şi 
stabileşte starea calitativă a bunurilor primite ca donaţie. 
 
Întocmeşte un raport de recepţie pentru bunurile primite ca donaţie 
fără valoare. 
 
Evaluează şi stabileşte valoarea justă a bunurilor primite ca 
donaţie, ţinând cont de valoarea de piaţă, utilitatea, starea şi 
amplasarea acestora, după caz. 
 
Întocmeşte raportul de evaluare care va cuprinde date cu privire la: 

 denumirea; 
  valoarea; 
  perioada de folosinţă; 
  gradul de uzură. 
 

   
 
 
Datele înscrise  
în procesul-verbal  
nu coincid cu cele 
faptice. 
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Pas Responsabil(i) Descriere Timp 
alocat* 

Termen** Riscuri 

 
Înaintează raportul de evaluare, spre aprobare, conducătorului 
instituţiei publice. 
 

2. Conducătorul 
instituţiei 
publice 

Aprobă raportul de evaluare şi îl transmite Compartimentului 
financiar-contabilitate, pentru înregistrarea în evidenţa contabilă. 
 

  Raportul de evaluare 
nu este transmis 
Compartimentului 
financiar-
contabilitate. 
 

III. ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A BUNURILOR PRIMITE PRIN DONAŢIE 
1. Compartimentul 

financiar-
contabilitate  

Înregistrează, în evidenţa contabilă, bunurile primite prin donaţie.   Compartimentul 
financiar-contabilitate 
omite să înregistreze 
unele bunuri primite 
prin donaţie. 
 

2. Compartimentul 
administrativ 

Înscrie, în registrele tehnico-operative, bunurile primite ca donaţie.   Compartimentul 
administrativ omite  
să înregistreze unele 
bunuri primite prin 
donaţie. 
 

3. Gestionarul Înregistrează intrarea bunurilor primite prin donaţie.   Gestionarul omite să 
înregistreze unele 
bunuri primite prin 
donaţie. 
 

 
* Timpul alocat operaţiunii îl stabileşte fiecare instituţie publică în funcţie de specificul instituţiei. 
** Termenul pentru realizarea operaţiunii se stabileşte de fiecare instituţie publică în funcţie de specificul instituţiei.   
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DONATOR,                           DONATAR, 

……………. (se va trece denumirea instituţiei publice) 
 
 
 

PROCES-VERBAL de DONAŢIE 
încheiat astăzi ….. 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din O.M.C. nr. 2.062/2000 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, se 
încheie prezentul proces-verbal de donaţie între ………………(se completează cu numele/denumirea 
donatorului) şi …………….. (se completează denumirea instituţiei publice primitoare): 

 
1. Donator………………….., domiciliat în……………………..(adresa completă), născut la data de 

…………. fiul lui …………. şi al …………., posesorul cărţii de identitate seria …. numărul ………………, 
eliberat de ……………. la data de ………………. CNP……………., în calitate de donator, pe de-o parte şi 

 
2. Instituţia ……………….. cu sediul în ………….. (adresa completă), cod fiscal …………., 

reprezentată de ........................., având funcţia de ……………, în calitate de donatar (beneficiar). 
 
 

OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

2.1.  Subsemnatul ……………. în calitate de donator, donez beneficiarului următoarele bunuri: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
2.2. Bunurile donate au fost dobândite prin …….. şi le evaluez la suma de …… lei. 
 
2.3. Eu, donatorul, declar că bunurile menţionate au fost predate în folosinţă beneficiarului la data de 

………….., astfel cum rezultă din înscrisul sub semnătură privată încheiat cu beneficiarul. 
 
2.4. Instituţia …………., în calitate de beneficiar, declar că bunurile menţionate la pct. 2.1 le-am 

preluat în folosinţă la data de ………, pe baza înscrisului sub semnătură privată. 
 
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare originale: unul pentru donator, două pentru 

donatar. 
 
 
 
 
Nume prenume şi semnătura                                                               Nume prenume şi semnătura 
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…………………. (se va trece denumirea instituţiei publice) 
 

 
 

RAPORT DE RECEPŢIE 
 

 
 

Noi, comisia de recepţie şi evaluare constituită prin …………………….(se va trece numărul şi data 
ordinului/deciziei prin care s-a constituit comisia), am procedat la recepţia bunurilor fără valoare, primite ca 
donaţie, conform procesului-verbal de donaţie nr. ……. din …………., după cum urmează: 

 
 

Număr 
curent 

Denumire Unitate de 
măsură 

Cantitate Observaţii 

     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL 
 
 

    

 
 
 
 

Comisia de recepţie şi evaluare: 
 

Preşedinte ……………...…………… 

Membru ……………………………. 

Membru …………………………… 

Membru …………………………… 

Membru …………………………… 
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…………. (se va trece denumirea instituţiei publice) 
 

                                                                                                       Aprobat, 
 

                                                                                                      Ordonator de credite 
 

 

RAPORT DE EVALUARE 
 

 În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.M.C. nr. 
2.062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea 
documentelor specifice bibliotecilor publice  (în cazul în care se primeşte prin donaţie material documentar), 
noi, comisia de recepţie şi evaluare constituită prin ………………………… (se va trece numărul şi data 
ordinului/deciziei prin care s-a constituit comisia), am procedat la evaluarea bunurilor primite ca donaţie 
menţionate în procesul verbal de donaţie nr. ………….. din ………… 
 

La evaluarea bunurilor s-au avut în vedere următoarele criterii: 
 valoarea de piaţă a bunurilor, în urma studiului de piaţă efectuat (se vor avea în vedere 3 oferte, 

respectiv oferte publicate pe internet sau oferte primite prin contactarea unor agenţi economici 
specializaţi, prin fax sau e-mail); 

 utilitatea bunului; 
 starea tehnică (uzura fizică şi morală). 

 
Ţinând cont de aspectele precizate anterior, comisia de recepţie şi evaluare a stabilit următoarele 

valori pentru bunurile primite ca donaţie: 
 

Număr 
curent 

Denumirea Unitatea 
de măsură 

Cantitate Valoare justă 
(preţul unitar) 

Valoare Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 
1       
2       
3       
4       
5       

TOTAL 
 

      

 
 

Comisia de recepţie şi evaluare: 

Preşedinte ….……………………… 

Membru……………………………. 

Membru …………………………… 

Membru …………………………… 

Membru …………………………… 


