
Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2019

8/31/2019

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     2,298,830 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2019 - 31.08.2019

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    2,210,086 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          83,758 lei 

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
           4,986 lei 

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE

NECLASIFICAT

1 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2019

7/31/2019

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     2,001,381 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2019 - 31.07.2019

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,941,550 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          59,831 lei 

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE

NECLASIFICAT
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Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2019

6/30/2019

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,725,950 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2019 - 30.06.2019

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,674,805 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          51,145 lei 

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE

NECLASIFICAT
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Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2019

5/31/2019

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,450,009 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2019 - 31.05.2019

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,405,529 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          44,480 lei 

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE

NECLASIFICAT

4 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2019

4/30/2019

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,158,610 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2019 - 30.04.2019

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,128,593 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          30,017 lei 

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE

NECLASIFICAT

5 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2019

3/31/2019

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        864,346 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2019 - 31.03.2019

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
       844,307 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          20,039 lei 

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE

NECLASIFICAT

6 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2019

1/31/2019

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        246,625 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
       242,730 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII            3,895 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2019 - 31.01.2019

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

7 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2019

2/28/2019

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        546,120 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
       531,435 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          14,685 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2019 - 28.02.2019

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

8 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

12/31/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     4,189,699 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 31.12.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    3,103,693 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        183,023 lei 

Despăgubiri civile;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       902,983 lei 

59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE
           6,000 lei 

NECLASIFICAT

9 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

10/31/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     3,319,179 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       600,573 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    2,595,445 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        123,161 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 31.10.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

10 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

11/30/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     3,553,510 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       708,299 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    2,686,700 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        158,511 lei 

Despăgubiri civile;59
TITLUL XI - ALTE SERVICII 

PUBLICE GENERALE
           6,000 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 30.11.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator

NECLASIFICAT

11 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

9/30/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     2,553,930 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       155,346 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    2,318,825 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          79,759 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 30.09.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

12 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

8/31/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     2,290,651 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       141,067 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    2,072,220 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          77,364 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 31.08.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

13 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

7/31/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     2,003,260 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 31.07.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       139,754 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,798,787 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          64,719 lei 

NECLASIFICAT

14 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

6/30/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,733,821 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       139,754 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,534,633 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          59,434 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 30.06.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

15 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

5/31/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,387,106 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 31.05.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
         50,623 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,276,928 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          59,555 lei 

NECLASIFICAT

16 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

4/30/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,111,696 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 30.04.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
         50,623 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,013,558 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          47,515 lei 

NECLASIFICAT

17 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2018

3/31/2018

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        834,946 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2018 - 31.03.2018

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
         50,623 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
       754,934 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          29,389 lei 

NECLASIFICAT

18 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

12/31/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     2,572,141 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       191,080 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    2,243,033 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        138,028 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 31.12.2017

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

19 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

11/30/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     2,304,931 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 30.11.2017

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       191,080 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    2,013,053 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        100,798 lei 

NECLASIFICAT

20 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

10/31/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,942,741 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
         62,000 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,791,358 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          89,383 lei 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 31.10.2017

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

21 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

9/30/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,655,201 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 30.09.2017

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
           1,300 lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
    1,573,272 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          80,629 lei 

NECLASIFICAT

22 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

8/31/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,441,209 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,375,666 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          65,543 lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 31.08.2017

Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

23 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

7/31/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,235,652 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 31.07.2017

Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,177,811 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          57,841 lei 

NECLASIFICAT

24 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

6/30/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,053,145 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,000,829 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          52,316 lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 30.06.2017

Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

25 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

5/31/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        857,834 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 31.05.2017

Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10        817,675 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          40,159 lei 

NECLASIFICAT

26 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

4/30/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        674,375 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10        647,182 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          27,193 lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 30.04.2017

Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

27 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

3/31/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        499,902 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10        478,899 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          21,003 lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 31.03.2017

Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

28 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

28/002/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        336,320 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 28.02.2017

Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10        325,356 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          10,964 lei 

NECLASIFICAT

29 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2017

1/31/2017

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        145,781 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturil

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10        145,781 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2017 - 31.01.2017

Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

30 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

12/31/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     2,127,239 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile de echipament;

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 31.12.2016

Justificarea cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       143,285 lei 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,767,215 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        216,739 lei 

NECLASIFICAT

31 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

11/30/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,916,454 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţilor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară şi străinătate;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chirii, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile de echipament;

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imprimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculele instituţiei, la instalaţiile şi dispozitivele 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante);

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţiei, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru inventii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti 

şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
       122,833 lei 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,621,160 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        172,461 lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 30.11.2016

Justificarea cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

32 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

10/31/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,636,518 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţiolor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chiri, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imrimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculelor instituţiei şi la instalaţiile şi dispozitivelor 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante)

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţii, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru inventii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război 

româneşti şi străine pe teritoriul naţional;

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 31.10.2016

Justificare cheltuielilor efectuate 

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
         12,375 lei 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,471,221 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        152,922 lei 

NECLASIFICAT

33 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

9/30/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,453,861 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţiolor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chiri, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imrimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculelor instituţiei şi la instalaţiile şi dispozitivelor 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante)

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţii, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru inventii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în 

străinătate;

Cheltuieli cu înfiinţarea sau protejarea protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război 

româneşti şi străine pe teritoriul naţional;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
         11,040 lei 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,319,036 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        123,785 lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 30.09.2016

Justificare cheltuielilor efectuate 

NECLASIFICAT

34 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

8/31/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,280,148 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţiolor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chiri, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imrimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculelor instituţiei şi la instalaţiile şi dispozitivelor 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante)

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţii, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru inventii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 31.08.2016

Justificare cheltuielilor efectuate 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,168,147 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII        112,001 lei 

NECLASIFICAT
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Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

7/31/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate     1,105,891 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţiolor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chiri, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imrimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculelor instituţiei şi la instalaţiile şi dispozitivelor 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante)

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţii, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru inventii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          90,690 lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10     1,015,201 lei 

Justificare cheltuielilor efectuate 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 31.07.2016

NECLASIFICAT

36 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

6/30/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        963,289 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţiolor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chiri, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imrimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculelor instituţiei şi la instalaţiile şi dispozitivelor 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante)

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţii, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru inventii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 30.06.2016

Justificare cheltuielilor efectuate 

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10        881,879 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          81,410 lei 

NECLASIFICAT

37 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

5/31/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate          807,151 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţiolor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chiri, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile de echipament cuvenite cadrelor militare 

conform legislaţiei în vigoare;

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imrimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculelor instituţiei şi la instalaţiile şi dispozitivelor 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante)

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţii, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru inventii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                     - lei 

10
TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
         740,971 lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII            66,180 lei 

Cod 

indicator
Denumire indicator Justificare cheltuielilor efectuate 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 31.05.2016

NECLASIFICAT

38 din 39



Anexa 1

Plăţi cumulate 

efectuate în 

perioada

1/1/2016

4/30/2016

.. Lei ..

51.01.01.03 TOTAL cheltuieli efectuate        638,736 lei 

Plata drepturilor salariale şi de soldă ale angajaţiolor instituţiei;

Plata indemnizaţiilor de delegare şi detaşare în ţară;

Plata drepturilor salariale în natură, a cheltuielilor de transport la  şi dela locul de muncă pentru 

personalul mutat/detaşat în interes de serviciu, plata compensaţiei lunare pentru chiri, plata 

echivalentului valoric a cotei părţi anuale din drepturile de echipament cuvenite cadrelor militare 

conform legislaţiei în vigoare;

Plata indemnizaţiilor de concediu medical şi concediu de odihnă personalului civil conform 

legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate de angajator asupra fondului de salarii;

Achiziţii de rechizite şi consumabile imrimante, copiatoare, faxuri;

Achiziţii de materiale de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

Plata consumurilor de utilităţi utilizate pentru sediul instituţiei (apă, electricitate, salubritate, gaze);

Plata reparaţiilor curente/ reviziilor la autovehiculelor instituţiei şi la instalaţiile şi dispozitivelor 

instituţiei (centrala termica, copiatoare, imprimante)

Plata contravalorii medicamentelor şi a obiectelor de inventar, achiziţionate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

Plata serviciilor de poştă,  servicii hosting  pentru site-ul instituţii, servicii de actualizare program 

legislativ;

Plata taxe publicare anunţuri  Monitor Oficial şi presă, Oficiul de Stat pentru inventii şi mărci;

Achiziţie de coroane flori şi alte materiale utilizate cu ocazia desfăşurării activităţilor 

comemorative la care participă oficiul;

Cheltuieli de delegare şi detaşare în tară şi străinătate;

55
TITLUL VII - ALTE 

TRANSFERURI
                   - lei 

20 TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII          50,965 lei 

Denumire indicator
Cod 

indicator

TITLUL I - CHELTUIELI DE 

PERSONAL
10        587,771 lei 

Justificare cheltuielilor efectuate 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

SITUATIA  PLĂŢILOR  CUMULATE  EFECTUATE  DE  OFICIUL  NAŢIONAL  PENTRU  CULTUL  EROILOR

ÎN PERIOADA  01.01.2016 - 30.04.2016

NECLASIFICAT

39 din 39


