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şi sarcinilor de serviciu.
7. Descrierea procedurii
În cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” se achiziționează mai multe tipuri de active.
Atât pentru activele procurate, cât și pentru cele deja existente în patrimoniul USDC, este necesară
ținerea la zi a unei evidențe contabile conform reglementărilor în vigoare.
Documentele ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document
justificativ numai în condițiile in care furnizează toate informațiile prevăzute de normele legale in
vigoare.
Documentele justificative ce stau la baza înregistrărilor in contabilitate angajează răspunderea
persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat in contabilitate.
Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
- denumirea documentului;
- denumirea instituției ce întocmește documentul
- numărul si data întocmirii acestuia
- menționarea părților ce participa la efectuarea operațiunii economico-financiare;
- conținutul operațiunii economico-financiare si, daca este cazul, temeiul legal al efectuării
acesteia;
- numele si prenumele, precum si semnăturile persoanelor ce răspund de efectuarea operațiunii
economico-financiara, al persoanelor cu atribuții de control financiar preventiv si ale persoanelor in
drept sa aprobe operațiunile respective;
- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operațiunilor efectuate.
Înregistrările in contabilitate se efectuează cronologic. Prin respectarea succesiunii documentelor
după data de întocmire sau de la intrarea acestora in unitatea si sistematic, in conturi sintetice si
analitice.
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” gestionează următoarele tipuri de active:
• imobilizări necorporale
• imobilizări corporale in curs de execuție
• mijloace fixe
• materiale
• obiecte de mica valoare si scurta durata
Documente utilizate:
Pentru înregistrarea in evidenta contabila a activelor se folosesc următoarele documente:
Contractul de vânzare – cumpărare - contract prin care o persoană numită vânzător transmite
dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri, ori un alt drept, celeilalte părți, numită
cumpărător, in schimbul unei sume de bani numită preț.
Factura fiscală - este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de
hârtie sau în formă electronică, care se utilizează la livrării mărfurilor
Actul de primire – predare - reprezintă un act încheiat intre doua părți in care este indicat
activele ce se primesc si respectiv predau.
Modul de lucru:
Evidența contabilă a activelor presupune înregistrarea intrărilor, mișcării în cadrul instituției și
ieșirii acestora.
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Intrările de active au ca sursă achiziționarea de la agenți economici – se efectuează în baza de
contract și de factură fiscală, după care se înregistrează în programul de evidență contabilă.
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” are următoarele procurări:
- Servicii comunale
- Mașini si utilaje
- Materiale pentru scopuri didactice, științifice si alte scopuri
- Uz gospodăresc si rechizite de birou, etc.
Mișcările interne:
- Decontarea amortizării acumulate
- Darea in exploatare
- Transmiterea activelor de la un responsabil material la altul
Ieșirea activelor:
- Casarea activelor
- Amortizarea completa
8. Formulare şi anexe:

