RAPORT EXPLICATIV
pe baza Situaţiei Financiare la data de 31.12.2020
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative înfiinţată prin HG 183/1991,
aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiintifice, finanţată
în condiţiile Legii Învăţământului nr.84/1995, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, în conformitate cu Legea 500/2002 privind finanţele publice,
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, OMFP 1917/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei publice
şi în baza OMF pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului
bugetar al anului 2020 a elaborat situaţiile financiare la data de 31.12.2020.
Potrivit acestor reglementări, contabilitatea a fost condusă şi organizată astfel
încât să reflecte:
➢ contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, respectiv încasarea veniturilor şi
plata cheltuielilor aferente execiţiului bugetar;
➢ contabilitatea instituţiei în raport cu trezoreria statului şi cu băncile comerciale;
➢ contabilitatea situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi excedentul sau deficitul
patrimonial.
Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează în conformitate cu
principiile contabile generale şi cu respectarea principiilor de bază ale contabilitaţii de
angajamente.
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative a elaborat un Buget de
venituri şi cheltuieli in anul 2020, în valoare totală de 104.626.068 ron fără soldul iniţial,
din care:

venituri proprii din taxe
venituri proprii din prestari servicii
venituri din activitatea caminelor si cantinelor
venituri cercetare
venituri din donatii si sponsorizari
subventii (cofinantare si TVA aferent proiectelor)
venituri din fonduri externe nerambursabile
venituri din fb,trans.stud,bur,RK capital
sume primite MECS –finantare de baza
TOTAL

Ron
17,135,000
1,348,000
1,490,000
1,200,000
100,000
1,000,000
10,800,000
14,967,500
56,585,568
104,626,068

Situatia financiara la 31.12.2020, cuprinde informaţii relevante cu privire la elementele
semnificative din bilanţ după cum urmează:
1. Situaţia stocurilor:
Structura conturilor de stoc la 31.12.2020 este următoarea:
RON
NR.
CR
T.
1

SIMBO
L CONT

DENUMIRE
CONT

Sold initial
01.01.2020

301

Materii prime
Materiale
consumabile
Materiale de
natura
obiectelor de
inventar

1.285

Alte stocuri

2

302

3

303

4

309

TOTAL

Intrari

Iesiri

31.12.2020

0

0

1.285

454.981

1.010.126

853.962

611.145

6.026.855

273.948

135.933

6.164.870

2.161.553

0

0

2.161.553

8.644.674

1.284.074

989.895

8.938.853

Ieşirea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura
obiectelor de inventar, etc. s-a ţinut pe baza metodei FIFO, iar evidenţa stocurilor s-a evaluat
pe baza costurilor de achiziţie.
2.

Clasa 4 „Terţi”:
Această clasă evidenţiază 2 categorii de decontări cu terţii:
- decontări privind obligaţiile faţă de terţi, respectiv datorii,
- decontări privind drepturi asupra terţilor, respectiv creanţele.
Nr.
crt

Simbol
cont

Denumire cont

Sold initial
01.01.2020

Sold final
31.12.2020

1

401

Furnizori

501.889

313.154

2

404

Furnizori de active fixe

45.289

0

3

411

Clienti

251.963

24.710

4

421

Personal-salarii datorate

2.677.846

2.669.797

5

426

Drepturi de personal neridicate

968

968

6

427

Retineri din salarii datorate tertilor

13.927

17.788

7

428

Alte datorii si creante in legatura cu
personalul

8

431

Asigurari sociale

9

437

10

110.208

99.213

1.843.521

1.705.193

Contributia angaj. pentru asig. somaj

0

0

444

Impozit pe venit de natura salariala

229.128

295.493

11
12

446
448

Alte impozite si taxe
Alte datorii fata de buget

33.547
4.558

37.326
7.424

13

4583

Sume de primit de la autoritati

3.774.098

3.180.958

14

4585

Avansuri de primit de la Autoritati

1.492.180

64.613

15

461

Diversi debitori

4.943.761

5.280.160

14

462

Creditori diversi

15

471

Cheltuieli inregistrate in avans

16

473

Decontari din operatii in curs de
clarificare

5.207.798

1.100.846

1.346.344

167.585

0

0

3. Creanţele:
La începutul exerciţiului financiar creanţele erau în valoare de 7.477.642 RON, iar la
sfârşitul trimestrului IV sunt in suma de 8.550.442 RON, soldul final având următoarea
componenţă:
ron
NR.
Sold initial
Sold final
DENUMIRE
CRT.
01.01.2020 31.12.2020
Creante curente
1
7.477.642 8.550.442
din care:
2
Creante din operatiuni comerciale si avansuri
5.195.724
5.304.871
Creante din operatiuni cu fonduri externe
2.281.918
3.245.571
3
nerambursabile si fonduri de la buget
4

Imprumuturi pe termen scurt acordate

0

0

La rândul 22, „ Creante comerciale si avansuri”, din bilantul incheiat la trimestrul IV
2020, soldul de la sfarsitul perioadei de 5.304.871 ron este compus din soldul contului
4610101 „Diversi debitori”, din utilitati, taxe de şcolarizare şi din soldul contului 4110101
„Clienti” .
La rândul 61 „Datorii comerciale, avansuri” din bilantul incheiat la trimestrul IV 2020
soldul la sfarsitul perioadei de 1.414.000 RON este compus din soldul contului 401 „Furnizori”
în valoare de 313.154 RON, soldul contului 404 „Furnizori din active fixe” in valoare de 0 RON
si soldul contului 462 „Creditori” din burse, transport, subventii, in valoare de 1.100.846 RON.
4.

Datorii curente:

Situaţia datoriilor în cadrul SNSPA, la data de 31.12.2020, se prezintă astfel:

NR.
DENUMIRE
CRT.
1
Datorii curente din care:
2
3

Datorii comerciale si avansuri
Datorii catre bugete

5.754.976
2.110.754

1.414.000
2.045.436

4

Datorii salariale
Datorii operatiuni cu fonduri externe
nerambursabile

2.704.430

2.700.750

5
6

5.

Sold initial
01.01.2020
15.801.618

ron
Sold final
31.12.2020
12.840.799

1.492.180

1.492.180

Alte drepturi cuvenite altor categorii de
persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)

0

0

7

Venituri in avans

0

0

8

Provizioane

3.024.308

0

Conturi la trezorerie şi bănci:
Situaţia soldurilor conturilor de disponibil la 31.12.2020, se prezintă astfel:
NR. Simbol
CRT. cont
1
2

5121
5124

3

515

4

531

5

550

6

551

7

552

8

560

9

562

DENUMIRE
Conturi la banci
Conturi la banci in valuta
Disponibil din fonduri
externe nerambursabile
Casa si alte valori
Disponibil din fonduri cu
destinatie speciala si
redistribuire
Disponibil din alocatii
bugetare cu destinatie
speciala
Disponibil pentru sume
mandat si sume depozit
Disponibil ale institutiilor
publice finantate integral din
venituri proprii ( - ct 770 )
Disponibil ale activitatilor
finantate din venituri proprii

2.513.008
640.149

ron
Sold final
31.12.2020
3.795.531
707.220

6.378.602

10.587.332

0

0

16.593

17.102

0

0

0

0

22.116.488

0

3.811

0

Sold initial
01.01.2020

TOTAL SOLD CONTURI DISPONIBIL
31.12.2020
5
532
Alte valori
6
542
Avansuri de trezorerie
31.12.2020

31.668.651

15.090.083

2.820
10.726
13.546

2.120
16.033
18.153

6. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli:
Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2020, a cuprins resursele
financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii din
cadrul SNSPA. Astfel, pentru finanţarea instituţională şi complementară veniturile şi
cheltuielile au fost fundamentate pe baza principalilor indicatori specifici, respectiv pe
baza numarului de studenţi echivalenţi precum şi pe baza indicatorilor de calitate
propuşi de CNFIS, iar pentru veniturile proprii veniturile şi cheltuielile au fost
fundamentate prin raportarea la execuţia anilor anteriori corelată cu cifra de şcolarizare
pentru formele de învăţământ cu taxe, proiectele aflate în derulare şi obiectivele
stabilitate prin planul strategic.
7. Rezultatul patrimonial:
Rezultatul patrimonial a fost calculat prin diferenta dintre veniturile si cheltuielile
operationale, financiare si extraordinare.
Denumire indicator
Suma RON
Denumire indicator
Suma RON
Venituri
Cheltuieli operationale
operationale
98.126.270
82.727.387
din care:
din care:
Salarii si contributii
Venituri din activitati
8.566.821
60.246.037
sociale aferente
economice
angajatilor
13.313.070
Subventii si transferuri
Venituri din finantari,
subventii, alocatii
Stocuri, consumabile,
86.373.384
5.485.351
bugetare cu destinatie
lucrari si servicii executate
speciala
de terti
Cheltuieli de capital,
3.259.374
amortizari si provizioane
Alte venituri
3.186.065
operationale
Alte cheltuieli
423.555
Excedent din activitate operationala =
15.398.883
Venituri financiare
96.911 Cheltuieli financiare
352.258
Deficit din activitatea financiara = 255.347 RON
Rezultat din activitatea curenta =15.143.536
Venituri
0 Cheltuieli extraordinare
0
extraordinare
Rezultat din activitatea extraordinara =
0 RON
Rezultatul patrimonial al exercitiului = 15.143.536
Întreaga analiză este bazată pe elementele constitutive ale bilanţului contabil şi
anexelor sale, oferind o explicitare suplimentară a acestora.

Menţionăm că politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiei financiare aferentă
trimestrului IV 2020 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, acestea
oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la
activitatea desfăşurată, cunoscându-se faptul că instituţia noastră îşi desfăşoară
activitatea în condiţii de continuitate.

NOTA EXPLICATIVA BILANT – NR.1
Denumirea elementului de imobilizare

Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere
sau pierdere de valoare)
Ajustari
inregistrate in
Sold la sfarsitul Sold la inceputul
cursul
Sold la sfarsitul
exercitiului
exercitiului
exercitiului
Reduceri sau
exercitiului
financiar
financiar
financiar
reluari
financiar

Valoare bruta **)

*)
0
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizari
Avansuri si imobilizari necorp. in curs

TOTAL

Sold la inceputul
Cedari,
exercitiului
transferuri si
financiar
Cresteri ****) alte reduceri
1

2

3

266,651

4 = 1+2-3

0

1,007,312

156,872

0

0

1,273,963

156,872

5

6

7

8 = 5+6-7

266,651

263,638

1,164,184

853,726

0

0

0

0

0

0

0

1,430,835

1,117,364

0

86,057

1,203,421

79,915,206

0

0

0

0

92,525,666

110,367

2,158,737

2,269,104

0

2,380

266,018

83,677

937,403

0
Imobilizari corporale
Terenuri

79,915,206

Contructii

89,191,086

3,334,580

Instalatii tehnice si masini

7,838,930

952,636

8,791,566

6,529,015

544,969

7,073,984

Alte instalatii, utilaje si mobilier

3,195,920

58,934

3,254,854

1,816,732

177,178

1,993,910

168,136

208,630

376,766

0

0

0

0

180,309,278

4,554,780

184,864,058

8,456,114

0

2,880,884

11,336,998

Avansuri si imobilizari corporale in curs

TOTAL
Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

0
0

0

7,858

7,858

181,591,099

4,711,652

0

186,302,751

181,591,099

4,711,652

0

186,302,751

AMORTIZARI - TOTAL
TOTAL

9,573,478

0

2,966,941

12,540,419

9,573,478

0

2,966,941

12,540,419

Activele fixe necorporale aflate în evidenţa contabilă a Şcolii Naţionale de Studii
Politice şi Administrative nu s-au modificat în perioada 01.01.2020-30.09.2020. Activele
fixe corporale aflate în evidenţa contabilă a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi
Administrative s-au modificat în perioada 01.01.2020-30.09.2020, în sensul creşterii
acestora ca urmare a a unor achiziții efectuate în perioada de raportare.
Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum
urmează :
- construcţii : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate si instalaţii de măsura si control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica : 5 – 15 ani .
Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii in funcţiune
conform normelor legale .

NOTA EXPLICATIVA BILANT – NR.2
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 31-12-2020
ron
Exercitiu financiar
Precedent
Curent
31.12.2019
31.12.2020
1
2
115,855,217
98,223,181

Denumirea indicatorului
0
1. Cifra de afaceri neta
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)
3. Cheltuielile activitatii de baza
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de productie
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

105,027,854
104,947,734
80,120
0

83,079,645
82,727,387
352,258
0

10,827,363

15,143,536

7. Cheltuielile de desfacere

0

0

8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)

0

0

9. Productia neterminata (711 creditor)
10. Productia din imobilizari proprie
11. Alte venituri din exploatare

0
0
0

0
0
0

10,827,363

15,143,536

12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)

NOTA EXPLICATIVA BILANT – NR.3
Sold la
sfârşitul
exerc.financ.
1=2+3

sub 1 an

peste 1 an

2

3

I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)

1

7,858

0

7,858

Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)

2

0

0

0

Clienţi(ct.411+413+418)
Creanţe personal şi asigurări
sociale(ct.425+4282+431+437+4382)

3

24,710

24,710

0

4

1,705,193

1,705,193

0

Impozit pe profit(ct.441)

5

0

0

0

Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)
Alte creanţe cu statul şi instituţii
publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)
Decontări din operaţii în
participaţie(ct.451+452+456+4582)

6

0

0

0

7

332,819

332,819

0

8

0

0

0

Debitori diverşi(ct.461+473+5187)

9

528,160

528,160

0

II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la
9)

10

2,590,882

2,590,882

0

III.PROVIZIOANE PT. LEGEA 85/2017 (se
scad)(ct.151)

11

0

0

0

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)

12

167,585

167,585

0

TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12)

13

2,766,325

2,758,467

7,858

Creanţe - la 31-12-2020

Nr.
rd.

Termen de lichiditate

NOTA EXPLICATIVA BILANT – NR.4
Principii contabile
Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale anului 2020 este realizată
conform următoarelor principii contabile:
Principiul continuităţi activităţii - societatea îşi va continua în mod normal
funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii
sau fără reducerea semnificativă a acesteia.
Principiul permanenţei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme
privind evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor
patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
Principiul prudenţei - s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate
deprecierilor de valoare a activelor, precum şi de toate obligaţiile previzibile şi de
pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe
parcursul unui exerciţiu anterior.
Principiul independenţei exerciţiului - au fost luate în considerare toate veniturile
şi cheltuielile exerciţiului, făra a se ţine seama de data încasării sau efectuării plăţii.
Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv - în vederea stabilirii
valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea
fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
Principiul intangibilităţii exerciţiului - bilanţul de deschidere al exerciţiului
corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.
Principiul referitor la necompensări - valorile elementelor ce reprezintă active nu
au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu
cheltuielile, cu exceptia compensarilor între active şi pasive admise de Ordinul
Minsterului de Finanţe nr. 1752/2005 ( OMFP 1752/2005).
Principiul referitor la prevalenţa economicului asupra juridicului - informaţiile
prezentate în situaţiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor şi
tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.
Principiul referitor la pragul de semnificaţie - orice element care are o valoare
semnificativă este prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare.
4.1 Politici contabile semnificative
Principiul continuităţii activităţii
Situaţiile financiare sunt întocmite în ipoteza că instituţia îşi va continua în mod
normal funcţionarea într-un viitor previzibil.
Moneda de raportare
Situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate în lei.
Bazele contabilităţii
Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr.
82/1991, republicata.
Situațiile financiare anuale se compun din:
- bilanț,
- contul de rezultat patrimonial,
- situația fluxurilor de trezorerie,
- situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii,
- conturile de execuție bugetară şi anexe la situațiile financiare care includ politici
contabile şi note explicative

Tranzacţii în moneda străină
Tranzacţiile în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la data
tranzacţiei. Creanţele şi datoriile exprimate în valută sunt convertite în lei la cursul de
schimb de la data bilanţului , publicat de Banca Naţională a României şi diferenţele de curs
sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere.
Imobilizări corporale
(i) Active
Imobilizările corporale sunt evidenţiate la cost, mai puţin amortizarea cumulată şi
pierderile din depreciere.
(ii) Cheltuielile ulterioare de intreţinere şi reparaţii
Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili
sau a menţine valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere la
data efectuării lor. Cheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnice
sunt capitalizate şi amortizate pe perioada ramasă de amortizare a respectivului mijloc fix.
(iii) Amortizarea
Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai puţin valoarea reziduală, cu
rate egale pe toata durata de funcţionare a mijloacelor fixe şi a componentelor lor care
sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , în conformitate cu
prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Durata normată este cea prevazuta în
H.G. 2139/2004 .
Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt următoarele:
- construcţii : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate si instalaţii de măsura si control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica : 5 – 15 ani .
Terenurile şi imobilizarile în curs nu se amortizează. Investiţiile în curs se
amortizează începand cu momentul punerii în funcţiune. Mijloacele fixe sunt amortizate
începând cu luna următoare datei punerii în funcţiune.
Imobilizarile necorporale
(i) Alte imobilizari necorporale
Alte imobilizari necorporale achiziţionate de instituţie sunt prezentate la cost mai
putin amortizarea cumulată şi deprecierile de valoare.
(ii) Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai
atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se referă.
Cheltuielile ce nu îndeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca şi cheltuială în momentul
realizării lor.
(iii) Amortizarea
Amortizarea este recunoscută în contul de rezultat patrimonial pe baza metodei
liniare pe perioada de viaţă estimată a imobilizării necorporale.
Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de instituţie este reprezentată de
programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de până la 3
ani.
Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila.
Valoarea netă realizabilă reprezintă preţul de vânzare estimat în condiţiile desfăşurării
normale a activităţii mai puţin costurile aferente vânzării.

Clienţi şi alte creanţe
Conturile de clienţi şi alte creante sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea lor
recuperabilă netă.
(i) Disponibilităţile băneşti şi alte echivalente
Disponibilităţile băneşti includ conturile curente în lei şi în valută, şi disponibilul din
casă. Descoperitul de cont, care este plătibil la cerere şi este parte integrantă din politica
de gestiune a numerarului, este inclus în cadrul numerarului şi echivalentelor de numerar
la întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar.
Furnizori si alte datorii
Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.
Provizioane
S-au constituit provizioane pentru diferenţele salariale generate de Legea nr.
85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din
învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 .
Nu s-au constituit provizioane pentru clienţi incerţi, deprecierea stocurilor sau
pentru restructurare.
Recunoasterea veniturilor
Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute în contul de rezultat
patrimonial. Se aplică principiul separării exerciţiilor financiare pentru recunoaşterea
veniturilor şi cheltuielilor.
Pensii şi alte beneficii ulterioare pensionării
În cursul normal al activităţii, se efectuează plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi
şomaj de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute
în contul de rezultat patrimonial odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii sunt
membri ai planului de pensii al statului român.
Întreaga analiză este bazată pe elementele constitutive ale bilanţului contabil şi
anexelor sale, oferind o explicitare suplimentară a acestora.
Menţionăm că politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiei financiare aferentă
trimestrului IV 2020 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, acestea
oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la
activitatea desfăşurată, cunoscându-se faptul că instituţia noastră îşi desfăşoară
activitatea în condiţii de continuitate.
Întreaga analiză este bazată pe elementele constitutive ale bilanţului contabil şi
anexelor sale, oferind o explicitare suplimentară a acestora.
Menţionăm că politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiei financiare aferentă
trimestrului IV 2020 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, acestea
oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la
activitatea desfăşurată, cunoscându-se faptul că instituţia noastră îşi desfăşoară
activitatea în condiţii de continuitate.
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