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4. Scopul procedurii operaţionale
De a stabili un set de reguli, operaţiuni unitare şi responsabilităţi în procesul de valorificare a activelor
fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar din cadrul Universității din Pitești.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Se aplică tuturor persoanelor care sunt responsabile, prin atribuţiile stabilite în fişa de post, în procesul
de valorificare a activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar din cadrul Universității din
Pitești.

6. Reglementări aplicabile activităţii privind valorificarea activelor fixe şi a bunurilor de
natura obiectelor de inventar

 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;
 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare
şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale;
 Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 276/20013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

7. Descrierea procedurii operaţionale
Procedura vizează stabilirea unui set de reguli, operaţiuni unitare şi responsabilităţi în procesul de
valorificare a bunurilor aflate în stare de funcţionare, care nu mai sunt necesare bunei desfăşurări a activităţii
instituţiei publice.
Instituţia publică poate valorifica, prin vânzare la licitaţie, bunurile aflate în stare de funcţionare care
nu îi mai sunt necesare, numai după îndeplinirea condiţiilor şi a procedurilor de transmitere fără plată, de la
o instituţie publică la altă instituţie publică, a unor bunuri aflate în stare de funcţionare.
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Valorificarea prin vânzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau
pieselor rezultate în urma demolării sau a dezmembrării acestora, potrivit legii, aflate în administrarea
exclusivă a instituţiei publice, se face prin organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare.
In acest scop, conducătorul instituţiei publice va numi, prin decizie, o comisie de evaluare compusă din
3-5 membri, din care, în mod obligatoriu, fac parte: conducătorul directiei general administrative al
instituţiei publice şi câte un reprezentant din compartimentele administrativ si financiar-contabil, precum şi
alţi specialişti, după caz.
Comisia de evaluare va întocmi un raport de evaluare a bunurilor care nu mai sunt necesare, a
materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolării sau a dezmembrării acestora, ce urmează a fi vândute.
Preţul iniţial de vânzare şi, după caz, preţurile diminuate vor fi aprobate de ordonatorul de credite al
instituţiei publice respective.
În raportul întocmit de comisia de evaluare se va stabili preţul iniţial de vânzare. Raportul va fi aprobat
de ordonatorul de credite al instituţiei publice respective. La evaluarea bunurilor care urmează să fie
valorificate se va avea în vedere preţul pieţei la bunuri de acelaşi fel, precum şi perioada de folosinţă a
bunurilor şi gradul de uzură.
În cazul în care comisia de evaluare apreciază că operaţiunea de demolare sau de dezmembrare a
bunurilor scoase din funcţiune se face cu costuri mai ridicate decât sumele care s-ar obţine prin valorificarea
acestora ca materiale sau piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării, aceasta poate propune
conducătorului instituţiei publice organizarea licitaţiei pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune
nedemolate sau nedezmembrate.
Pentru bunurile scoase din funcţiune, propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cât şi
pentru materialele sau piesele rezultate în urma demolării sau a dezmembrării, al căror preţ iniţial de vânzare
este de peste 1.000 lei, instituţia publică va publica anunţul de vânzare într-o publicaţie cu circulaţie la nivel
naţional, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru licitaţie.
La aceeaşi dată, anunţul de vânzare se va afişa atât la sediul instituţiei publice, cât şi la sediul
administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială funcţionează instituţia publică.
Pentru bunurile care nu mai sunt necesare, propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cât
şi pentru materialele sau piesele rezultate în urma demolării sau a dezmembrării, al căror preţ iniţial de
vânzare este sub 1.000 lei, se va afişa anunţul de vânzare numai la sediul instituţiei publice şi la sediul
administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială funcţionează instituţia publică.
Înainte de data publicării, anunţul de vânzare se prezintă comisiei de licitaţie spre avizare. Anunţul
privind vânzarea prin licitaţie va conţine următoarele informaţii:
 denumirea şi adresa instituţiei publice, precum şi locul unde pot fi văzute bunurile scoase din
funcţiune sau, după caz, materialele sau piesele care fac obiectul licitaţiei;
 adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei pentru vânzarea bunurilor, precum şi datele de desfăşurare a
următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare;
 numărul de telefon sau de fax unde se pot obţine relaţii despre bunul sau bunurile scoase din
funcţiune, materialele sau piesele rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora, scoase la
vânzare, şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi admişi la
licitaţie;
 preţul de pornire al licitaţiei;
 cota de cheltuieli de participare (care se determină astfel încât să nu depăşească cheltuielile ocazionate
de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei).
Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea
datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei respective.
3

La licitaţiile de vânzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau, după caz, a materialelor sau pieselor
rezultate în urma demolării sau a dezmembrării acestora poate participa orice persoană fizică sau juridică
potenţial cumpărătoare care prezintă, până la data ţinerii şedinţei de licitaţie, următoarele documente:
 chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberată de casieria Universitatea
din Pitești;
 copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele
juridice române, sau actul de identitate, pentru persoanele fizice.
Comisia de licitaţie se va numi prin decizie a conducătorului instituţiei publice şi va fi formată din
minimum trei persoane:
 preşedintele şi secretarul comisiei, din partea instituţiei publice care organizează vânzarea prin
licitaţie;
 alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care trebuie să fie specialişti cu experienţă
profesională în domeniul bunurilor scoase la licitaţie şi care se bucură de probitate morală.
Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi,
excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat toate documentele de participare, până la începerea
licitaţiei.
Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie. La data şi la ora stabilite pentru
începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum doi participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei de
licitaţie anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor la licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite
condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.
Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu
precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.
În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul în care nici unul
dintre ofertanţi nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta, încheindu-se procesul-verbal de
constatare. Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 5 zile de la data precedentei licitaţii, iar
preţul iniţial va fi diminuat cu până la 20%.
În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie şi nu se oferă cel
puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua după cel puţin 5 zile, iar preţul va fi diminuat cu până la 40% faţă
de prima licitaţie. În cazul în care nici de această dată nu este oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei,
instituţia publică deţinătoare întocmeşte documentele, după caz, de scoatere din funcţiune, declasare şi
casare a bunurilor.
Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să respecte condiţiile
de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă tare şi clar suma oferită de
licitant. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei de
licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului la licitaţie care a oferit ultima sumă.
După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declară închisă licitaţia,
după care se întocmeşte procesul-verbal care se semnează de către comisia de licitaţie şi de către
participanţii la licitaţie.
Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se arhivează la
sediul instituţiei publice care a organizat licitaţia.
Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au respectat
dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
Contestaţiile se depun la sediul instituţiei publice organizatoare, în termen de 24 de ore de la încheierea
acesteia. Instituţia publică este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea
acesteia.
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Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare şi să achite integral
preţul adjudecat al bunului, în termen de 10 zile de la data licitaţiei.
Sumele rezultate din vânzarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau, după caz, a materialelor sau a
pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora, constituie venituri ale bugetului de stat,
potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Monografie contabilă pentru înregistrarea operaţiunilor privind valorificarea activelor fixe
şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar
 Înregistrarea valorificării activului fix corporal de tipul mijloacelor de transport, instalaţiilor tehnice,
mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie:
461 „Debitori” = 791 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului”
 Scoaterea din evidenţă a activului fix corporal de tipul mijloacelor de transport, instalaţiilor tehnice:
%
= 213 „Instalaţii tehnice, mijloace de
69171.01.02 „Cheltuieli extraordinare din
transport, animale şi plantaţii”
operaţiuni cu active fixe”
2813 „Amortizarea instalaţiilor tehnice,
mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor”
 Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli:
791 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” = 121 „Rezultatul patrimonial”
121 „Rezultatul patrimonial” = 69171.01.02 „Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe”

9. FORMULARE care se întocmesc





Anexa 1 – Decizie de numire a comisiei de evaluare a bunurilor care urmează să fie valorificate
Anexa 2 – Raport de evaluare
Decizie a comisiei de licitaţie cu strigare
Contract de vânzare-cumpărare a bunurilor valorificate
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PROCEDURA
Pas Responsabil(i)

Descriere

Timp
alocat*

Termen**

Riscuri

I. CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A BUNURILOR AFLATE ÎN STARE DE FUNCŢIONARE
1.

Conducătorul
instituţiei
publice

Numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a bunurilor aflate în
stare de funcţionare care nu mai sunt necesare bunei funcţionări
a instituţiei.

2.

Comisia de
evaluare

Evaluează starea tehnică a mijloacele fixe/obiectelor de inventar,
precum şi valoarea acestora, luând în considerare gradul de uzură,
pe baza documentelor justificative.
Întocmeşte Raportul de evaluare a bunurilor care nu mai sunt
necesare, propuse a fi valorificate nedemolate sau
nedezmembrate, cât şi pentru materialele sau piesele rezultate în
urma demolării sau a dezmembrării.
Raportul de evaluare va cuprinde preţul iniţial de vânzare, precum
şi preţurile diminuate cu 20%, respectiv 40% faţă de preţul iniţial,
în cazul neadjudecării.
Înaintează Raportul de evaluare spre aprobare conducătorului
instituţiei publice.

3.

Conducătorul
instituţiei
publice

Aprobă Raportul de evaluare şi dispune vânzarea bunurilor prin
procedura de licitaţie deschisă cu strigare.
Numeşte, prin decizie, comisia de licitaţie formată din minimum
trei persoane.
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Conducătorul
instituţiei publice
numeşte persoane
care nu sunt de
specialitate.

Imposibilitatea
stabilirii preţului de
piaţă, din cauza lipsei
de pe piaţă a
bunurilor care fac
obiectul vânzării

Evaluarea bunurilor
nu s-a realizat
corespunzător.

Pas

Responsabil(i)

Descriere

Timp
alocat*

Termen**

Riscuri

Transmite spre comunicare decizia privind constituirea comisiei
de licitaţie, persoanelor numite.

II. COMISIA DE LICITAŢIE
1.

Comisia de
licitaţie

Analizează documentele prezentate şi întocmeşte lista cu
ofertanţii acceptaţi, excluzându-i de la participare pe cei care nu
au prezentat în totalitate, până la începerea licitaţiei, documentele
de participare.
În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi sau în
cazul în care niciun ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire,
încheie proces-verbal de constatare şi reia procedura de licitaţie.
Repetă licitaţia după cel puţin 5 zile de la data precedentei, iar
preţul iniţial va fi diminuat cu până la 20%.
În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi
participanţi la licitaţie şi nu se oferă cel puţin preţul de pornire,
după cel puţin 5 zile comisia reia procedura de licitaţie, iar preţul
va fi diminuat cu până la 40% faţă de prima licitaţie.
Derulează procedura de licitaţie cu strigare.
În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care
sunt minimum doi participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei de
licitaţie anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor la
licitaţie şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru
desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.
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Nu se înscriu
participanţi la
licitaţie.

Pas

Responsabil(i)

Descriere

Timp
alocat*

Termen**

Riscuri

Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă preţul iniţial de vânzare
de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de
supralicitare stabilite de comisie.
Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări,
ofertă care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la
deschiderea licitaţiei.
Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă tare şi clar suma oferită
de licitant.
Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai
mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea
licitaţiei în favoarea participantului la licitaţie care a oferit ultima
sumă.
Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă câştigătorul licitaţiei şi
declară închisă licitaţia.
2.

Secretarul
comisiei de
licitaţie

Întocmeşte procesul-verbal şi obţine semnăturile membrilor
comisiei şi pe cele ale participanţilor la licitaţie.
Arhivează procesul-verbal, împreună cu documentele privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
Înregistrează contestaţia/contestaţiile depusă/depuse în termen de
24 ore de participanţii la licitaţie care consideră că nu s-au
respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei.
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Secretarul comisiei
de licitaţie omite să
arhiveze procesulverbal împreună cu
documentele privind
organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei.

Pas
3.

Responsabil(i)
Conducătorul
instituţiei
publice

Descriere

Timp
alocat*

Termen**

Soluţionează contestaţia/contestaţiile depusă/depuse în termen de
5 zile de la depunerea acesteia.
Încheie contractul cu câştigătorul licitaţiei.

4.

Serviciul
economic

Înregistrează sumele rezultate din valorificare bunurilor.
Virează la buget sumele rezultate din valorificare bunurilor.

* 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.

9

Riscuri
Contractul
nu este încheiat
cu câştigătorul
licitaţiei.
Instituţia publică cu
finanţare de la buget
nu virează sumele
rezultate din
valorificarea
bunurilor.

Universitatea din Pitești

DECIZIE nr. …… din data …………
Rectorul Universității din Pitești ,
Având în vedere
- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi
de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul
- prevederilor ……. privind organizarea şi funcţionarea ……… (se vor trece prevederile din actul
legislativ care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, în virtutea cărora conducătorul
instituţiei poate emite acte administrative, cum ar fi: ordin, decizie, instrucţiuni etc.)
Emite următoarea:
DECIZIE:
Art. l. Se numeşte comisia de evaluare a activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar,
care urmează să fie valorificate, denumită în continuare Comisie, cu următoarea componenţă:
Preşedinte: ………………………………………….
Membru: ……………………………………………
Membru: ……………………………………………
Membru: ……………………………………………
Secretar: ……………………………………………
Art. 2. Activitatea Comisiei se va desfăşura în perioada ………….. şi va consta în evaluarea bunurilor
care urmează să fie valorificate, conform Procesului-verbal nr. …… .
În urma evaluării, Comisia va întocmi Raportul de evaluare unde vor fi stabilite preţurile iniţiale de
vânzare şi cele diminuate, conform pct. 5.6 din Anexa 2 la H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare. Raportul va fi înaintat conducătorului instituţiei publice spre aprobare.
Art. 3. Comisia de evaluare va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Data …………

Rector,

Prenume Nume
Semnătura
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Universitatea din Pitești
Nr. ……din ………

Aprob,
Rector ………………

RAPORT DE EVALUARE
a bunurilor care nu mai sunt necesare şi care urmează să fie valorificate
În baza H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat la evaluarea bunurilor
care urmează să fie valorificate, având în vedere preţul pieţei la bunuri de acelaşi fel, precum şi perioada de
folosinţă a bunurilor şi gradul de uzură, astfel:

Nr.
crt.

Denumirea
bunului

Număr U/M Cantitate P/U Valoare Valoarea
inventar
iniţială diminuată
20%

1.
2.
3.
4.

Comisia de evaluare a bunurilor care urmează să fie valorificate:
Preşedinte ……………………………………..
Membru ………………………………………
Membru ………………………………………
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Valoarea
diminuată
40%

