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     cod 32 -lei-

Cod 
rând

Sold la 
început
ul  anu 

lui  

Dobânzi/comi
sioane

Autorit ăţi de 
manage ment/ 

Agen ţii de 
plăţi/ etc.

Conturi venituri 
din privatizare şi 

Conturi pt. 
Indisponibilit ăţi 
temporare de 

fonduri 

Buget de 
stat *     

(inclusiv top 
up)    

Bugete 
locale *

BASS* Şomaj * Sănătate*

Institu ţii 
finan ţate 

integral din 
venituri 
proprii/ 
venituri 

proprii şi 
subven ţii* 

Alţi benef          
( fermieri, 
ONG,soc.  
com. etc.)

Comisia 
European ă/a
lţi donatori

Diferen ţe de curs 
favorabile/ 

nefavorabile

A B 1 2 3 4 5=(6+..+15) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17=(1+2+3+4-

5+16)

Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regional ă (FEDR ) 2007-2013 01

Programe din Fondul Social European (FSE) 
2007-2013 02

Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-
2013 03

Programe din Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rural ă  (FEADR) 2007-2013 04

Sold la finele 
perioadei

Situa ţia sumelor primite direct de la Comisia European ă/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare  

Denumirea programului cu finan ţare UE/al ţi 
donatori

Încasări FEN     
(inclusiv top 

up)

Încasări din 
conturi de debite 

FEN ani 
preceden ţi  

Plăţi efectuate 
din FEN 

din care plăţi, către/pentru:

Dezvoltare Rural ă  (FEADR) 2007-2013 04

Programe din Fondul European pentru 
Pescuit (FEP) 05

Programe din Fondul European de Garantare 
Agricol ă (FEGA) 2007-2013 06

Programe Instrumentul de Asisten ţă pentru 
Preaderare (IPA) 07

Programe Instrumentul European de 
Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 08

Sume aferente Fondului European pentru 
Refugiati 09

Sume aferente Fondului European de 
Returnare 10

Sume aferente Fondului European de 
integrare a resortisan ţilor ţărilor ter ţe 11

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 12

Programe finan ţate în cadrul facilit ăţii 
Schengen 13

Programele finan ţate din Facilitatea de 
Tranzi ţie 14

Alte programe comunitare finan ţate în 
perioada 2007-2013 15

Alte facilit ăţi şi instrumente postaderare 2007-
2013 16

Mecanismul financiar SEE 17Mecanismul financiar SEE 17

Mecanismul financiar norvegian 18

Asisten ţă tehnic ă în cadrul Programului 
Opera ţional Asisten ţă Tehnic ă 2007-2013 19
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Sold la finele 
perioadei

Denumirea programului cu finan ţare UE/al ţi 
donatori

Încasări FEN     
(inclusiv top 

up)

Încasări din 
conturi de debite 

FEN ani 
preceden ţi  

Plăţi efectuate 
din FEN 

din care plăţi, către/pentru:

Asisten ţă tehnic ă în cadrul programelor 
opera ţionale, altele decât Programul 
Opera ţional Asisten ţă Tehnic ă 2007-2013 20

Programul de cooperare elve ţiano-român 
vizând reducerea disparit ăţilor economice şi 
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 21

Fondul European de Ajustare la Globalizare 21.1

Asisten ţă tehnic ă pentru mecanismele 
financiare SEE 21.2

Fondul na ţional pentru rela ţii bilaterale aferent 
mecanismelor financiare SEE

21.3

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Sume aferente Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene

21.4

Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane aferente cadrului 
financiar 2014-2020

21.5

Fondul pentru azil, migra ţie şi integrare (FAMI) 
aferente cadrului financiar 2014-2020

21.6

Fondul pentru securitate intern ă (FSI) aferente 
cadrului financiar 2014-2020

21.7

Asisten ţă tehnic ă pentru fondurile în domeniul 
afacerilor interne aferente cadrului financiar 
2014-2020

21.8

Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regional ă (FEDR)  aferente cadrului financiar 
2014-2020

21.9

Programe din Fondul Social European (FSE) 
aferente cadrului financiar 2014-2020

22

Programe din Fondul de Coeziune (FC) 
aferente cadrului financiar 2014-2020

23

Programe din Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rural ă (FEADR) aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

24

Programul din Fondul European pentru 25Programul din Fondul European pentru 
Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente 
cadrului financiar 2014-2020

25

Programe Instrumentul de Asisten ță pentru 
Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 
2014-2020

26
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Sold la finele 
perioadei

Denumirea programului cu finan ţare UE/al ţi 
donatori

Încasări FEN     
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up)

Încasări din 
conturi de debite 

FEN ani 
preceden ţi  

Plăţi efectuate 
din FEN 

din care plăţi, către/pentru:

Programe Instrumentul European de 
Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 
2014-2020

27

Fondul European de Garantare Agricol ă 
(FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020

28

Asisten ță tehnic ă în cadrul Programului 
Opera țional Asisten ță Tehnic ă  aferente 
cadrului financiar 2014-2020

29

Asisten ță tehnic ă în cadrul programelor 
opera ționale, altele decât Programul 
Opera țional Asisten ță Tehnic ă aferente 
cadrului financiar 2014-2020

30

Alte programe comunitare finan ţate în 31
perioada 2014-2020

31

Alte facilit ăți și instrumente postaderare 2014-
2020

32

Mecanismul pentru Interconectarea Europei
33

Total (cod 01 la 98) 99

    * ) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăţile sau cu sumele reprezentând plăţi efectuate pentru propriile 
        proiecte de către instituţiile publice în calitate de beneficiari şi care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanţare a instituţiei   

Conduc ătorul institu ţiei Conduc ătorul compartimentului
       financiar - contabil


