
 

 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

Şcolii Populare de Arte şi Meserii ,,Cornetti” Craiova, instituţie parţial finanţată 

din bugetul propriu al Judeţului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 366/01.04.2021 al Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii „Cornetti” Craiova, raportul de specialitate nr. 7994/05.04.2021 al 

Direcţiei Economice, raportul Serviciului juridic nr. 1864/06.04.2021, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;  

 în baza art. 19 alin. (1) lit.b) şi a art.39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d), art. 182 şi art.196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

   

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii ,,Cornetti” Craiova, instituţie parţial finanţată din bugetul propriu al Judeţului 

Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, conform anexelor nr. 1 şi 1a, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică,  

şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii ”Cornetti” Craiova, vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

”Cornetti” Craiova. 

  

 Nr. ___          Adoptată la data de  _____ 2021 

         

 

         PREŞEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR GENERAL 

         AL JUDEŢULUI, 

 

DORIN COSMIN VASILE                                   ANDA NICOLAE 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII “CORNETTI“ 

STR. JIEŢULUI, NR. 19, CRAIOVA, JUD. DOLJ, C.P. 200391 
tel./fax 0251 413 371  www.scoalacornetticraiova.ro  

NR. 366  /01.04.2021 

                         

                                                                                           PREȘEDINTE, 

                                                                             DORIN COSMIN VASILE

                                                    

 

 

 

  REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Școlii 

Populare de Arte și Meserii „Cornetti”, instituție parțial finanțată din bugetul 

propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024 

 

În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, a art. 19 alin. 

(1) lit. (b), a art .67 lit. (b) și a art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și 

(d), alin. 3 lit. (a), alin. (5) lit. (d) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Ordonanței de 

Urgență nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, se propune spre 

aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările aferente anilor 

2022-2024 al Școlii Populare de Arte și Meserii ,,Cornetti” Craiova, instituţie parţial 

finanţată din bugetul propriu al Județului Dolj.  

Școala Populară de Arte și Meserii ,,Cornetti”, pe lângă alocaţia bugetară 

repartizată din bugetul propriu al Judeţului Dolj, realizează şi venituri proprii care se 

încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează de către aceasta. 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli propus a fi aprobat pentru anul 2021, în sumă 

de 1.854 mii lei se prezintă astfel: 

 

I) Venituri totale, din care: 

1)  160 mii lei - venituri proprii, care se compun din:  

➢ taxe de înscriere la începutul anului şcolar;  

➢ taxe de școlarizare;  

➢ taxe de eliberare a diplomelor de absolvire. 

În completarea veniturilor proprii, Consiliul Județean Dolj va aloca următoarea 

sumă pentru finanțarea activităților instituției, astfel: 

2) 1.694 mii lei - transfer din bugetul propriu al Județului Dolj, din care:  

a) 1.640 mii lei - secțiunea de funcționare; 

     b)     54 mii lei - secțiunea de dezvoltare.  
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II) Cheltuieli totale, din care: 

 

 Secțiunea de funcționare: 

 

1) 1.614 mii lei - titlul „Cheltuieli de personal”  

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat 

pe anul 2021. 

 

2) 186 mii lei - titlul „Bunuri şi servicii”   

În anul 2021, cheltuielile cu bunuri şi servicii asigură desfășurarea 

corespunzătoare a activității Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” (încălzit, 

iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă, energie electrică, 

energie termică, activități culturale, contracte de service, etc).  

 

Secțiunea de dezvoltare: 

 

54 mii lei - titlul „Cheltuieli de capital” se prezintă astfel:  

  

- 44 mii lei din care: 

– 22 mii lei - Instrumente muzicale, necesare desfășurării activității 

tarafului școlii și a activității didactice de învățare, predare, evaluare având în 

vedere faptul că de peste 25 de ani nu au mai fost achiziționate instrumente 

profesionale adaptate cerințelor profesorilor care predau disciplinele de studiu 

respective, care intră pe lista de investiții;  

– 22 mii lei - Instalație de sonorizare profesională care include partea de 

aparatură electronică și accesoriile necesare utilizării în regim fix sau portabil a  

sonorizării spectacolelor. Având în vedere faptul că în școală nu au existat 

formații vocal-instrumentale, indiferent de genul muzical, din septembrie 2020 

funcționează şi susțin spectacole Taraful ”Cornetti”, taraf vocal-instrumental 

format din profesori și elevi ai școlii, precum și formații de muzică ușoară și 

clasică, fapt care necesită achiziționarea unui astfel de sistem. 

- 10 mii lei - Licenţe, programe informatice care sunt necesare pentru 

calculatoarele  din  compartimentul didactic, financiar contabil şi administrativ. 

Conform art. 73-81 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile 

conexe, este obligatorie dotarea calculatoarelor cu softuri și programe pentru 

computerele/laptopurile care nu au în dotare asemenea licențe, fapt pentru care 

se impune achiziționarea acestora. 
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Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii ,,Cornetti”, instituţie parțial finanţată 

din bugetul propriu al judeţului, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, 

conform anexelor nr. 1 şi 1a. 

 

 

 

         Manager,                    Contabil șef, 

  Prof. Virginia Aida IONESCU                       Ec. Marilisa ȘTEFAN  
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ              

DIRECŢIA ECONOMICĂ              

SERVICIUL BUGET-VENITURI       

Nr. 7994 / 05.04.2021              

    

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti”, instituție parțial 

finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 

2022-2024 

 

În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, a art. 19 alin. (1) 

lit. (a) și (b), a art.67 lit. (b) și a art.68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și (d), alin.3 

lit. (a), alin. (5) lit. (d) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 2 alin (2), a art. 5 alin (1) și 

a art.6 alin (1) lit (d) din Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și 

completările ulterioare, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, instituție parțial 

finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj, prin adresa nr. 367/2021, propune 

aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli propus a fi aprobat pentru anul 2021, în 

sumă de 1.854 mii lei se prezintă astfel: 

 

I) Venituri totale, din care: 

1)  160 mii lei - venituri proprii, care se compun din:  

➢ taxe de înscriere la începutul anului şcolar;  

➢ taxe de școlarizare;  

➢ taxe de eliberare a diplomelor de absolvire. 

 

2) 1.694 mii lei - transfer din bugetul propriu al Județului Dolj, din care: 

a) 1.640 mii lei - secțiunea de funcționare; 

   b)  54 mii lei - secțiunea de dezvoltare.  
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II) Cheltuieli totale, din care: 

 

 Secțiunea de funcționare: 

 

1) 1.614 mii lei - titlul „Cheltueli de personal”  

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. 

nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. 

 

2) 186 mii lei - titlul „Bunuri şi servicii”   

În anul 2021, cheltuielile cu bunuri şi servicii asigură desfășurarea 

corespunzătoare a activității Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti” (încălzit, 

iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă, energie electrică, 

energie termică, activități culturale, contracte de service, etc).  

 

Secțiunea de dezvoltare: 

 

1) 54 mii lei - titlul „Cheltuieli de capital” se prezintă astfel:  

 

 Denumire obiectiv de investiții Sumă 

(mii lei) 

1. Instrumente muzicale 44 

2. Licenţe, programe informatice 10 

 Total general 54 

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti”, instituție parțial finanțată 

din bugetul propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024. 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV, 

     MECU MARIAN      ÎNTOCMIT, 

MANDACHE LELICA 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 1864/06.04.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al Școlii Populare de Arte și Meserii “Cornetti”, unitate parțial finanțată, pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie 

Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii “Cornetti”, 

propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii 

“Cornetti” 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și 

se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 

respectiv prevederile:  

 

-art.19 alin.(1) lit.b) și art.39 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 



     -art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d), art.182 și art.196 alin. (1) lit. a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu a fost identificat 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 

sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi 

adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, 

în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea 

proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

 

 

 

Șef serviciu,                                                                         

DAIANA STOICA         

   

              

                      Întocmit, 

           Cons.j.Bărăgan Simona  

        

 

 

 



mii lei

Buget an  

2021

Estimări  

2022

Estimări  

2023

Estimări  

2024

160 166 166 166

* secţiunea de funcţionare 160 166 166 166

1.694 1.831 2.219 2.305

* secţiunea de funcţionare 1.640 1.771 2.159 2.245

* secţiunea de dezvoltare 54 60 60 60

1.854 1.997 2.385 2.471

1.800 1.937 2.325 2.411

1.800 1.937 2.325 2.411

* cheltuieli de personal 1.614 1.751 2.139 2.225

* cheltuieli cu bunuri şi servicii 186 186 186 186

54 60 60 60

54 60 60 60

* alocație bugetară 54 60 60 60

1.854 1.997 2.385 2.471

Manager, Contabil sef,

Virginia Aida IONESCU Marilisa Ștefan

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

CHELTUIELI CURENTE

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

 PE ANUL 2021 Și estimări pentru anii 2022-2024 

SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII,,CORNETTI''

Școala Populară de Arte și Meserii 

”Cornetti”

VENITURI PROPRII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI 

ALOCAŢII BUGETARE

TOTAL VENITURI

 JUDEŢUL DOLJ Anexa nr.1

la Hotărârea nr._______

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 



JUDEŢUL: DOLJ

TOTAL 

T

r

i

m 

1.854 1.997 2.385 2.471

160 166 166 166

30.10

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituţiile publice 30.10.05.30

33.10 160 166 166 166

Taxe și alte venituri din învățământ 33.10.05 160 166 166 166

Veniturii din prestări servicii 33.10.08

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 33,10,50

43.10
1.694 1.831 2.219 2.305

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 1.640 1.771 2.159 2.245

Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare
43.10.19

54 60 60 60

1.854 1.997 2.385 2.471

1.800 1.937 2.325 2.411

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.800 1.937 2.325 2.411

10 1.614 1.751 2.139 2.225

10.01 1.579 1.692 2.080 2.166

Salarii de baza 10.01.01 1.469 1.582 1.970 2.056

Indemnizatie de conducere 10.01.03

Spor de vechime 10.01.04

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 35 35 35 35

Alte sporuri 10.01.06

Ore suplimentare 10.01.07

SE APROBĂ

ORDONATOR PRINCIPAL DE 

CREDITE

67.10.03.05 - SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII ,, CORNETTI ,,CRAIOVA

- mii lei -

Dorin Cosmin VASILE

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 

indicator

Buget 2021 Estimari

PREVEDERI 

ANUALE

P

R

2022 2023 2024

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

TOTAL VENITURI

VENITURI PROPRII

Venituri din proprietate

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 

+10.01.30)

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Anexa nr. 1a

la Hotărârea nr. ________
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TOTAL 

T

r

i

m 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 

indicator

Buget 2021 Estimari

PREVEDERI 

ANUALE

P

R

2022 2023 2024

TOTAL VENITURI
Fond de premii 10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10

Fond aferent platii cu ora 10.01.11

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12

Drepturi de delegare 10.01.13 10 10 10 10

Indemnizatii de  detasare 10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15

Alocatii pentru locuinte 10.01.16

Indemnizaţii de hrană 10.01.17 65 65 65 65

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 24 24 24

Tichete de masa*) 10.02.01

Norme de hrana 10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Vouchere de vacanță 10.02.06 24 24 24

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 35 35 35 35

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 35 35 35 35

Contribuția angajator pentru angajat 10.03.08

20 186 186 186 186

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 102 102 102 102

Furnituri de birou 20.01.01 8 8 8 8

Materiale pentru curatenie 20.01.02 7 7 7 7

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40 40 40 40

Apa, canal si salubritate 20.01.04 5 5 5 5

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5 5 5 5

Piese de schimb 20.01.06 5 5 5 5

Transport 20.01.07 5 5 5 5

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4 4 4 4

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10 10 10 10

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 13 13 13 13

Reparatii curente 20.02 10 10 10 10

20.05 26 26 26 26

Uniforme si echipament 20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03

Alte obiecte de inventar 20.05.30 26 26 26 26

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 11 11 11 11

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 11 11 11 11

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.25+20.27+20.30)

 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
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TOTAL 

T

r

i

m 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 

indicator

Buget 2021 Estimari

PREVEDERI 

ANUALE

P

R

2022 2023 2024

TOTAL VENITURI
Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09

20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 5 5 5 5

Consultanta si expertiza 20.12

Pregatire profesionala 20.13 6 6 6 6

Protectia muncii 20.14 4 4 4 4

20.30 22 22 22 22

Reclama si publicitate 20.30.01 1 3 3 3

Protocol si reprezentare 20.30.02

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 4 4 4 4

Chirii 20.30.04

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07

Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 17 15 15 15

54 60 60 60

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 54 60 60 60

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 54 60 60 60

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 54 60 60 60

Construcţii 71.01.01

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 44 30 30 30

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 30 30 30

Alte active fixe 71.01.30 10

Manager, Contabil sef,

Prof.Virginia-Aida IONESCU Ec. Stefan Marilisa

Materiale de laborator

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Cercetare-dezvoltare

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

51+55+56+58+70+79+85)

3




