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Anexa nr. 1 

Notă  

Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu (anexele nr. 1a) din anexa nr. 1 şi nr. 1b) (anexa nr. 2) din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ. 

Anexa nr. 1a) 

la normele metodologice 
    MINISTERUL (INSTITUŢIA) 

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

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

                                         Data emiterii .............. 

                                         Compartimentul de specialitate ....... 

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

                                         Nr. ..................... 

                             PROPUNERE DE ANGAJARE 

                          a unei cheltuieli în limita 

                            creditelor de angajament 

    Scopul: ......................... 

    Beneficiar: .............................. 

    Calculul disponibilului de credite de angajament 

                                                                   - lei - 

ANEXA LA  

BUGET*)  

Subdiviziunea 
clasificaţiei 

bugetului  

aprobat  
cap. .......  

subcap. ....  

titlu ......  
art. .......  

alin. ......  

Credite  
de anga- 

jament  

(ct.  
8071 +  

SID ct.  

8072)  

Credite  

de anga- 

jament  

angajate 
(ct.  

8072) 

Disponibil 

de credite 

de angaja- 

ment ce  
mai poate  

fi angajat 

Suma angajată  

Disponibil de  

credite de  

angajament  
rămas de  

angajat  

valuta  

curs  

valu- 
tar  

lei 
felul suma 

0  1  2  3=col. 1-2 4  5  6  7  8=col. 3-7  

........  ......  ......  ........  ...  ...  ...  ... ............  
                                               TOTAL ........... 

 ┌--------------------------------------┬-------------------------------------┐ 

 |                                      |                                     | 

 | Compartimentul      Compartimentul   | Control financiar preventiv         | 

 | de specialitate   de contabilitate**)|                                     | 

 |                                      |                                     | 

 |                                      |  CFPP                    CFPD       | 

 |                                      |                                     | 

 | Data ........        Data .......    | Data ......         Data ........   | 

 |                                      |                                     | 

 |                                      | Viza                Viza            | 

 |                                      |                                     | 

 | Semnătura .....   Semnătura .......  | Semnătura .....     Semnătura ..... | 

 |                                      |                                     | 

 └--------------------------------------┴-------------------------------------┘ 

-------- 

    *) Se completează pentru acţiunile multianuale pe baza datelor din anexele 

la bugetul ordonatorului de credite, prin care au fost stabilite creditele 

de angajament. 

    **) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3. 

                             Ordonator de credite, 

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

                         Data ...................... 

                         Semnătura ................. 

------------ 

Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu (anexele nr. 1a) din anexa nr. 1 şi nr. 1b) (anexa nr. 2) din ORDINUL nr. 547 din 

20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, conform pct. 7 al art. I din acelaşi 

act normativ. Notă CTCE Conform pct. 9, Cap. II din Anexa la ORDINUL nr. 79 din 18 ianuarie 2010, publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2010, ca urmare a modificării în funcţiunea conturilor menţionate 

mai sus, nu se mai completează soldul iniţial debitor al contului 8072 "Credite de angajament angajate" în 

coloana 1 a anexei nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea şi com-

pletarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările ulterioare. 

Anexa nr. 1b) 

la normele metodologice 
    MINISTERUL (INSTITUŢIA) 

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

                                 Data emiterii ................. 

                                 Compartimentul de specialitate ........... 

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

                                 Nr. ............................. 

                             PROPUNERE DE ANGAJARE 

                a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare 

    Scopul: ......................... 

    Beneficiar: ..................... 

    Calculul disponibilului de credite bugetare 
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                                                                  - lei - 

Subdiviziunea 
clasificaţiei 

bugetului  

aprobat  

cap. .......  
subcap. ....  

titlu ......  

art. .......  
alin. ......  

Credite  

bugetare 

aprobate 
(ct.  

8060)  

Credite  

bugetare 

angajate 
(ct.  

8066) 

Disponibil 

de credite 

bugetare  
ce mai  

poate fi  

angajat  

Suma angajată  
Disponibil  

de credite  

bugetare  
rămas de  

angajat  

valuta  
curs  

valu- 
tar  

lei 
felul suma 

0  1  2  3=col. 1-2 4  5  6  7  8=col. 3-7  

........  ......  ......  ........  ...  ...  ...  ... ............  
                                               TOTAL ........... 

 ┌--------------------------------------┬-------------------------------------┐ 

 |                                      |                                     | 

 | Compartimentul      Compartimentul   | Control financiar preventiv         | 

 | de specialitate   de contabilitate*) |                                     | 

 |                                      |                                     | 

 |                                      |  CFPP                    CFPD       | 

 |                                      |                                     | 

 | Data ........        Data .......    | Data ......         Data ........   | 

 |                                      |                                     | 

 |                                      | Viza                Viza            | 

 |                                      |                                     | 

 | Semnătura .....   Semnătura .......  | Semnătura .....     Semnătura ..... | 

 |                                      |                                     | 

 └--------------------------------------┴-------------------------------------┘ 

-------- 

    *) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3. 

                             Ordonator de credite, 

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

                         Data ...................... 

                         Semnătura ................. 

------------ 

Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu (anexele nr. 1a) din anexa nr. 1 şi nr. 1b) (anexa nr. 2) din ORDINUL nr. 547 

din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, conform pct. 7 al art. I din 

acelaşi act normativ.         
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