ORDIN Nr. 2373/2016 din 3 octombrie 2016
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 10 octombrie 2016
Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
ART. I
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186
bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii
contrare acestuia.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 3 octombrie 2016.
Nr. 2.373.
ANEXĂ
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi

instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005
I. Capitolul III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" se modifică şi se
completează astfel:
- La punctul 3.1.9 "Decontări", primul paragraf se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Decontările între instituţiile publice cuprind operaţiunile de decontare
intervenite în cursul exerciţiului între instituţia superioară şi instituţiile subordonate
reprezentând sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din
subordine, precum şi sumele transmise de instituţiile subordonate către instituţia
publică superioară. Contabilitatea decontărilor între instituţiile publice cuprinde
operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în
contabilitatea unităţii debitoare, cât şi a celei creditoare aparţinând aceluiaşi
ordonator principal de credite (contul 481)."
II. Capitolul IV "Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat
patrimonial" se modifică şi se completează astfel:
- La punctul 1 "Cheltuieli", după ultimul paragraf al punctului 1.2. "Momentul
recunoaşterii cheltuielilor" se introduce următorul text:
"Cheltuielile din diferenţe de curs valutar trebuie recunoscute în perioada în care
apar cu ocazia decontării sau a raportării în situaţiile financiare a elementelor
monetare, creanţelor şi datoriilor, la cursuri diferite faţă de cele la care au fost
înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele care au fost raportate în
situaţiile financiare anterioare."
III. Capitolul VI "Planul de conturi general pentru instituţii publice" se modifică
şi se completează astfel:
1. Clasa 1 "Conturi de capitaluri" se modifică şi completează după cum
urmează:
- la grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri":
- după contul sintetic de gradul III 1020102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
proprietatea privată a instituţiei publice" se introduce contul sintetic de gradul III
1020103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului, altele decât active fixe";
- după contul sintetic de gradul III 1040102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc
proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală" se introduce
contul sintetic de gradul III 1040103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al unităţilor administrativ-teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale,
altele decât active fixe";

- la grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială":
- se elimină următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III: 139 "Alte
fonduri", 13901 "Fond de dezvoltare a spitalului" şi 1390100 "Fond de dezvoltare
a spitalului".
2. Clasa 4 "Conturi de terţi" se modifică şi se completează astfel:
- la grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat
şi conturi asimilate", după contul sintetic de gradul I 446 "Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate" se elimină conturile sintetice: 44600 "Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate" şi 4460000 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" şi
se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:
"44601 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»;
4460100 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»;
44602 «Impozitul pe profit»;
4460200 «Impozitul pe profit».";
- la grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor",
după contul 4610103 "Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN" se
introduce contul sintetic de gradul III 4610104 "Debitori sub 1 an - instituţii de
credit, din tranzacţii cu carduri bancare";
- la grupa 48 "Decontări":
- de la contul sintetic de gradul I 481 "Decontări între instituţia superioară şi
instituţiile subordonate" se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:
48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe",
48103 "Decontări privind stocurile" şi 4810300 "Decontări privind stocurile";
- se elimină următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III: 482 "Decontări
între instituţii subordonate", 48200 "Decontări între instituţii subordonate" şi
4820000 "Decontări între instituţii subordonate".
3. Clasa 6 "Conturi de cheltuieli" se modifică şi se completează astfel:
- la grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", după
contul sintetic de gradul I 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate" se elimină conturile sintetice: 63500 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate" şi 6350000 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate" şi se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:
"63501 «Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»;
6350100 «Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate»;
63502 «Cheltuieli cu impozitul pe profit»;
6350200 «Cheltuieli cu impozitul pe profit»".
IV. Capitolul VII "Instrucţiunile de utilizare a conturilor" se modifică şi se
completează astfel:
1. La grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială" se elimină conţinutul şi
funcţiunea contului 13901 "Fond de dezvoltare a spitalului".

2. La grupa 48 "Decontări":
2.1. Se elimină conţinutul şi funcţiunea contului 481 "Decontări între instituţia
superioară şi instituţiile subordonate" şi se înlocuieşte cu următorul text:
"Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile
subordonate»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa raporturilor de decontare intervenite
între instituţii, reprezentând sumele transmise de instituţia superioară către
instituţiile din subordine, precum şi sumele transmise de instituţiile publice
subordonate către instituţia publică superioară. Contul 481 «Decontări între
instituţia superioară şi instituţiile subordonate» este un cont bifuncţional. În
debitul contului se înregistrează sumele transmise instituţiilor publice subordonate
(la instituţiile superioare) şi sumele neutilizate transmise instituţiilor ierarhic
superioare (la instituţia subordonată). În creditul contului se înregistrează sumele
neutilizate, primite de la instituţiile publice subordonate (la instituţia superioară) şi
sumele primite (la instituţia subordonată).
Soldul poate fi debitor sau creditor. La consolidare soldul contului trebuie să
fie zero.
Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradele II şi III:
48101 «Decontări privind operaţiuni financiare»;
4810101 «Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională»;
4810102 «Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de investiţii»;
4810103 «Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de finanţare»;
48109 «Alte decontări»;
4810900 «Alte decontări».
Contabilitatea analitică a contului se ţine pe cod sector, sursă de finanţare.
Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» se
debitează prin creditul conturilor: 1170000 «Rezultatul patrimonial»
- la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local,
închiderea contului la începutul exerciţiului financiar următor;
- la Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii, închiderea
contului la începutul exerciţiului financiar următor;
- la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale,
închiderea contului la începutul exerciţiului următor;
- la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi unităţile teritoriale, închiderea
contului la începutul exerciţiului financiar următor.
5210200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»
- la unităţile administrativ-teritoriale, la sfârşitul exerciţiului financiar cu soldul
plăţilor nete de casă preluate de la instituţiile publice finanţate integral din bugetul
local, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent.

5250201 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale»
- virarea către Casa Naţională de Pensii Publice a excedentului execuţiei
bugetare din anul curent, aferent sistemului de asigurare pentru accidente de
muncă, de către casele teritoriale de pensii;
- acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la casele
teritoriale de pensii, aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă, de
către Casa Naţională de Pensii Publice.
5250202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor
sociale de stat»
- virarea de către casele teritoriale de pensii a excedentului execuţiei bugetare
din anul curent la Casa Naţională de Pensii Publice;
- acoperirea de către Casa Naţională de Pensii Publice a deficitului execuţiei
bugetare înregistrat în anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii şi alte
drepturi sociale.
5600101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii - Disponibil curent la trezorerie»
- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea
efectuării cheltuielilor.
5610101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii - Disponibil curent la trezorerie»
- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea
efectuării cheltuielilor.
5620101 «Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Disponibil curent la trezorerie»
- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea
efectuării cheltuielilor.
5710200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»
- virarea de către casele de asigurări de sănătate a excedentului execuţiei
bugetare din anul curent la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
- acoperirea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a deficitului
execuţiei bugetare din anul curent la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
5740201 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare
pentru plata creanţelor salariale»
- virarea către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
excedentului execuţiei bugetare din anul curent, aferent Fondului de garantare
pentru plata creanţelor salariale, de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei
de muncă;
- acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, aferent Fondului de garantare pentru

plata creanţelor salariale, de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă.
5740202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor
pentru şomaj»
- virarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a excedentului
execuţiei bugetare din anul curent la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă;
- acoperirea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
deficitului execuţiei bugetare înregistrat în anul curent la nivelul agenţiilor
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.
Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» se
creditează prin debitul conturilor:
1170000 «Rezultatul reportat»
- la unităţile administrativ-teritoriale, închiderea contului la începutul
exerciţiului financiar următor;
- la Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii, închiderea
contului la începutul exerciţiului financiar următor;
- la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile teritoriale,
închiderea contului la începutul exerciţiului următor;
- la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi unităţile teritoriale, închiderea
contului la începutul exerciţiului financiar următor.
5210200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»
- la instituţiile publice finanţate din bugetul local, la sfârşitul exerciţiului
financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea
administrativ-teritorială, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local
din anul curent
5250201 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale»
- acoperirea de către Casa Naţională de Pensii Publice a deficitului execuţiei
bugetare din anul curent la casele teritoriale de pensii;
- preluarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la casele
teritoriale de pensii, de către Casa Naţională de Pensii Publice.
5250202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor
sociale de stat»
- acoperirea de către Casa Naţională de Pensii Publice a deficitului execuţiei
bugetare înregistrat în anul curent la casele teritoriale de pensii;
- preluarea de către Casa Naţională de Pensii Publice a excedentului execuţiei
bugetare din anul curent înregistrat de casele teritoriale de pensii.
5600101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii - Disponibil curent la trezorerie»

- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în
vederea efectuării cheltuielilor.
5610101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii - Disponibil curent la trezorerie»
- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în
vederea efectuării cheltuielilor.
5620101 «Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Disponibil curent la trezorerie»
- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în
vederea efectuării cheltuielilor.
5710200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»
- acoperirea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a deficitului
execuţiei bugetare înregistrat în anul curent la casele de asigurări de sănătate
teritoriale;
- preluarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a excedentului
înregistrat la casele de asigurări de sănătate.
5740201 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare
pentru plata creanţelor salariale»
- acoperirea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
deficitului execuţiei bugetare a Fondului de garantare pentru plata creanţelor
salariale, înregistrat în anul curent la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de
muncă;
- preluarea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
excedentului execuţiei bugetare înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea
forţei de muncă.
5740202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor
pentru şomaj»
- acoperirea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
deficitului execuţiei bugetare din anul curent la agenţiile teritoriale pentru ocuparea
forţei de muncă;
- preluarea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
excedentului execuţiei bugetare înregistrat de agenţiile judeţene pentru ocuparea
forţei de muncă."
2.2. Se elimină conţinutul şi funcţiunea contului 482 "Decontări între instituţii
subordonate".
3. Se completează funcţiunea următoarelor conturi în afara bilanţului, astfel:
a) la contul 8060000 "Credite bugetare aprobate" se completează cu textul:
"Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor.";
b) la contul 8061000 "Credite deschise de repartizat" se completează cu textul:
"Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor.";

c) la contul 8062000 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii" se completează
cu textul: "Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul
următor.";
d) la contul 8066000 "Angajamente bugetare" se completează cu textul următor:
"Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor." şi
"Contul se ţine pe analitice distincte pentru acţiunile multianuale şi anuale.";
e) la contul 8067000 "Angajamente legale" se completează cu textul: "Contul se
ţine pe analitice distincte pentru acţiunile multianuale şi anuale.";
f) la contul 8071000 "Credite de angajament aprobate" se completează cu textul:
"Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor.";
g) la contul 8072000 "Credite de angajament angajate" se completează cu textul:
"Soldul contului la finele exerciţiului bugetar nu se redeschide în anul următor."
V. Capitolul VIII "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a
principalelor operaţiuni" se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La punctul IV "Conturi de terţi", după operaţiunile contabile de la subpunctul
"Ajustări pentru deprecierea creanţelor" se introduce textul cu următorul conţinut:
_____________________________________________________________________________
_
|Nr. |
Denumire operaţiune
| Simbol
| Simbol
|
|crt.|
| cont
| cont
|
|
|
| debitor |
creditor |
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|
| "Înregistrarea cheltuielii cu impozitul pe profit |
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
| 1.| Sumele datorate de instituţiile publice către
|6350200
|4460200"
|
|
| bugetul statului/bugetele locale, după caz,
|
|
|
|
| reprezentând impozitul pe profit, potrivit legii |
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|

2. La punctul V "Conturi de trezorerie", după operaţiunile contabile de la
punctul 5 "Împrumuturi pe termen scurt primite şi dobânzi aferente acestora" se
introduce textul cu următorul conţinut:
_____________________________________________________________________________
_
|Nr. |
Denumire operaţiune
| Simbol
| Simbol
|

|crt.|
| cont
| cont
|
|
|
| debitor |
creditor |
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|"6. | Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale,|
|
|
|
| venituri proprii ale instituţiilor publice sau
|
|
|
|
| venituri cuvenite altor bugete, achitate prin
|
|
|
|
| intermediul cardurilor bancare la terminale de
|
|
|
|
| plată electronice instalate la sediile
|
|
|
|
| instituţiilor publice beneficiare*)
|
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|
| A. În situaţia în care există obligativitatea
|
|
|
|
| constituirii debitului:
|
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|1. | Evidenţierea în contabilitatea proprie a
|4610104/ |4640000
|
|
| instituţiilor publice beneficiare a debitelor
|analitic:
|(4610101) |
|
| constituite pe seama instituţiilor de credit,
|instituţii|analitic: |
|
| rezultate din stingerea obligaţiilor fiscale şi/ |de credit
|clasifica-|
|
| sau bugetare ale contribuabililor la data la care |
|ţie
|
|
| a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este
|
|venituri/ |
|
| confirmată prin procedura de autorizare a
|
|contribua-|
|
| acesteia.
|
|bili
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|2. | Înregistrarea sumelor încasate în contul de
|5290901
|4610104/
|
|
| disponibil deschis la Trezoreria Statului pe
|
|analitic: |
|
| numele instituţiei publice
|
|instituţii|
|
|
|
|de
credit |
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|3. | Evidenţierea ca venituri încasate la bugetele
|5210100
|5290901
|

|
| către care s-a efectuat plata, la data încasării |(5600101; |
|
|
| sumelor respective în conturile corespunzătoare de|5610101
|
|
|
| venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului |etc.)/
|
|
|
|
|analitic: |
|
|
|
|clasifica-|
|
|
|
|ţie
|
|
|
|
|venituri |
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|
| B. În situaţia în care nu există obligativitatea |
|
|
|
| constituirii debitelor:
|
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|1. | Evidenţierea în contabilitatea proprie a
|4610104/ |4480100
|
|
| instituţiilor publice beneficiare a debitelor
|analitic: |
|
|
| constituite pe seama instituţiilor de credit la
|instituţii|
|
|
| data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel |de credit |
|
|
| cum este confirmată prin procedura de autorizare |
|
|
|
| a acesteia
|
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|2. | Înregistrarea sumelor încasate în contul de
|5290901
|4610104/
|
|
| disponibil deschis la Trezoreria Statului pe
|
|analitic: |
|
| numele instituţiei publice
|
|instituţii|
|
|
|
|de
credit |
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|3. | Virarea sumelor încasate din contul de disponibil |4480100
|5290901
|
|
| deschis la Trezoreria Statului în conturile de
|
|
|
|
| venituri bugetare
|
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|4. | Evidenţierea ca venituri încasate la bugetele
|5210100
|7xx/
|

|
| către care s-a efectuat plata, la data încasării |(5600101;
|analitic: |
|
| sumelor respective în conturile corespunzătoare de|5610101
|clasifica-|
|
| venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului |etc.)/
|ţie
|
|
|
|analitic: |venituri
|
|
|
|clasifica-|
|
|
|
|ţie
|
|
|
|
|venituri |
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|

*) Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale
instituţiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul
cardurilor bancare la terminalele de plată electronice instalate la sediile instituţiilor
publice beneficiare, se raportează în formularele: «Contul de execuţie a bugetului
instituţiei publice - venituri» (anexa nr. 5 la situaţiile financiare), «Contul de
execuţie a bugetului instituţiei publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii - de subordonare locală - venituri» (anexa nr. 9 la situaţiile
financiare) şi «Contul de execuţie a bugetului local - venituri» (Anexa nr. 12 la
situaţiile financiare), astfel:
- sumele achitate la terminalele de plată şi care nu au fost încasate în conturile de
venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului până la data decontării aferente
drepturilor constatate pe seama contribuabililor sau debitorilor care au fost
raportate anterior în coloanele: 3 «Drepturi constatate» - «Total», 4 «Drepturi
constatate din anii precedenţi» şi 5 «Drepturi constatate» - «din anul curent» se
raportează în coloana 7 «Stingeri pe alte căi decât încasări»;
- debitele constituite pe seama instituţiilor de credit rezultate din stingerea
obligaţiilor fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor nu se raportează în contul de
execuţie - venituri;
- sumele încasate de la instituţia de credit, aferente tranzacţiei, în contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituţiilor publice beneficiare
nu se raportează în contul de execuţie - venituri.
- veniturile încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, provenite din
debitele constituite pe seama instituţiilor de credit, se evidenţiază la data încasării
sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri deschise la Trezoreria
Statului şi se raportează în coloana 6 «Încasări realizate»; aceste sume nu se mai
înscriu în coloana 7 «Stingeri pe alte căi decât încasări»."
VI. Capitolul X "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului de stat" se
modifică şi se completează astfel:

- Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
specifice" se modifică şi se completează astfel:
- la punctul III "Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi" se introduce
textul cu următorul cuprins:
_____________________________________________________________________________
_
|Nr. |
Descriere operaţiune
| Simbol
| Simbol
|
|crt.|
| cont
| cont
|
|
|
| debitor |
creditor |
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|
| "Trecerea bunurilor imobile şi a terenurilor în
|211; 212 |101"
|
|
| proprietatea publică a statului, ca urmare a
|
|
|
|
| procedurii de dare în plată, potrivit legii
|
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|

VII. Capitolul XI "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale" se
modifică şi se completează astfel:
- Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
specifice" se modifică şi se completează după cum urmează:
- după operaţiunea contabilă "Înregistrarea încasării dividendelor în contul (...) şi
virarea în contul bugetului local" se introduce textul următor:
_____________________________________________________________________________
_
|Nr. |
Descriere operaţiune
| Simbol
| Simbol
|
|crt.|
| cont
| cont
|
|
|
| debitor |
creditor |
|____|___________________________________________________|__________|________
__|
|
| "Trecerea bunurilor imobile şi a terenurilor în
|211; 212 |103"
|
|
| proprietatea publică a unităţii administrativ|
|
|
|
| teritoriale, ca urmare a procedurii de dare în
|
|
|
|
| plată, conform legii
|
|
|
|____|___________________________________________________|__________|________
__|

VIII. Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de
raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" se modifică şi
se completează astfel:
1. De la următoarele conturi sintetice de gradul III se elimină clasificaţia
funcţională cheltuieli şi clasificaţia economică cheltuieli:
- contul 5120101 "Conturi la trezorerii în lei";
- contul 5580101 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând
cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri
externe nerambursabile la Trezorerie";
- contul 5580201 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte
cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate
din fonduri externe nerambursabile la trezorerie";
- contul 5590101 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi
fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile la trezorerie".
2. Contul 5600102 "Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit" nu se dezvoltă în analitic
pe clasificaţia veniturilor şi, respectiv, clasificaţia funcţională şi economică a
cheltuielilor în situaţia în care se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi care nu
reprezintă venituri sau cheltuieli în bugetul instituţiei publice (de exemplu: garanţii
de participare la licitaţii).
IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se
efectuează următoarele:
1.1. Din conţinutul conturilor se elimină corespondenţele cu conturile 481
"Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări
între instituţii subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite
între instituţii, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise şi
primite în vederea executării unor acţiuni în cadrul instituţiei publice.
1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200
"Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" şi 4810300
"Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituţii subordonate"
se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaţionale transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice" şi 7790101 "Venituri, bunuri şi
servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între instituţii
publice", după caz.
2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" şi
4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte

cheltuieli operaţionale - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice".
Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" şi
4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri,
bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între
instituţii publice".
3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituţii subordonate" se
transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaţionale - transfer active fixe şi
stocuri între instituţii publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101
"Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri
între instituţii publice".
---------------

