
Instructiuni de utilizare a portalului de afisare a rapoartelor
entitatilor publice

1. Pentru utilizarea funcției de căutare este obligatorie completarea unui câmp din cele afișate pe ecran
(perioada de raportarei, tip raportii, sector bugetar, judet, CIF Ordonator Principal, Denumire Entitate
Publică Ordonator Principal, CIF Entitate Publică, Denumire Entitate Publică) și a codului de siguranță
afișat în imaginea din cadrul formularului de căutare (imaginea conține o combinație de 5 litere și cifre);
după completarea informațiilor dorite, se apasă butonul Caută.

i perioada de raportare reprezintă perioada de la începtului anului bugetar (1 ianuarie) până la sfârșitul
lunii selectate

ii rapoartele disponibile sunt:
 bugetul individual al entităților raportoare - prezintă veniturile și cheltuielile entităților publice,

prevăzute și aprobate în fiecare an, în funcție de sistemul de finanțare
 execuție - angajamente bugetare - raport agregat la nivel de ordonator principal - prezintă informații

înregistrate in aplicația Control Angajamente Bugetare, la nivel agregat
 execuție - angajamente bugetare - detaliat - prezintă informații înregistrate in aplicația Control

Angajamente Bugetare, detaliat
 execuție bugetară agregată la nivel de ordonator principal – prezintă execuția cumulată în perioada de

raportare, realizată de ordonatorul principal de credite și de instituțiile publice aflate în subordinea sa
 execuție bugetară detaliată – prezintă execuția (totalul cheltuielilor și veniturilor realizate de fiecare

instituție publică) cumulată în perioada de raportare
 fișa entității publice - reprezintă formularul completat şi transmis în sistem de către reprezentantul

legal al entităţii publice și conține date referitoare la denumire, cod de indentificare fiscală, arondare
teritorială, subordonare, sursele de finanțare a activității, cadrul legal care stă la baza înființării și
funcționării pentru toate entităţile publice din România

2. După căutare, dacă există rapoarte care corespund criteriilor solicitate, iar codul din imagine a fost introdus
corect, este afișată o listă de entități publice și rapoartele aferente.
Pentru rapoartele de execuție bugetară agregată și detaliată, respectiv execuție angajamente bugetare
agregat și detaliat afișarea se face în ordinea cronologică a perioadei de raportare. Pentru fiecare entitate
publică prezentă în lista de rezultate, este posibilă descărcarea unui raport de execuţie în format Excel, PDF
sau XML (cele 3 tipuri de fișiere corespund cu pictogramele afișate în coloana Descărcare Raport





Pentru rapoartele de buget individual și fișa entității publice nu se va completa câmpul perioada de
raportare, fiind afișate cele înregistrate în sistem la sfârșitul lunii calendaristice încheiate. Dacă se dorește
afișarea ultimului buget înregistrat, aferent anului anterior, se va completa în câmpul Perioada Raportare
luna decembrie a anului încheiat sau doar anul, fără selectarea unei luni calendaristice.

3. Dacă utilizatorul nu introduce codul afișat sau introduce un cod incorect, portalul afișează un mesaj de
eroare (Nu ați introdus codul corect! Vă rugăm introduceți valoarea în câmpul rezultat pentru a
putea face o căutare!) și nu afișează niciun rezultat.

4. Dacă utilizatorul dorește asistența în specificarea Denumirii unei Entități Publice Ordonator Principal sau a
Denumirii unei Entități Publice, sistemul oferă această funcționalitate cu condiția completării prealabile a



câmpurilor sector bugetar și județ. După ce aceste două câmpuri au fost completate, la introducerea câtorva
litere sau cifre în câmpurile Denumire Entitate Publică Ordonator Principal sau Denumire Entitate Publică,
interfața afișează o listă cu instituțiile în a căror denumire se regăsesc literele sau cifrele respective.

5. Dacă operațiunea de căutare conduce la afișarea mai multor pagini de rezultate, utilizatorul poate accesa o
altă pagină prin intermediul link-urilor din bara de navigare situate în partea de jos a listei de rezultate, după
indicarea prealabilă a codului de siguranță situat în formularul de căutare (o combinație de 5 litere și cifre).



6. Dacă nu există informații pentru criteriile de căutare specificate, sistemul afișează mesajul: Nu există
rezultate conform criteriilor dumneavoastră de căutare!



7. Secțiunea Alte Rapoarte
Pe portalul Transparență Bugetară, la secțiunea Alte Rapoarte se regăsește publicată lista entităților

publice - raportul centralizat conţinând informaţiile aferente entităţilor publice înregistrate în sistem până
la sfârşitul lunii calendaristice încheiate.

Important: rapoartele publicate se află într-un proces continuu de reconciliere a datelor înscrise în
sistemul național de raportare cu cele furnizate trimestrial de instituțiile publice.
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