
ORDIN  Nr. 1828/2020 din 6 aprilie 2020

privind instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să
dispună plăţi din conturile instituţiilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional

de raportare - Forexebug prin "Punctul Unic de Acces"

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 302 din 10 aprilie 2020

 

    Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013
privind  adoptarea  unor  măsuri  fiscal-bugetare  pentru  îndeplinirea  unor  angajamente
convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte  normative,  aprobată  cu  modificări  prin  Legea  nr.  25/2014,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

    în temeiul  prevederilor 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. 1

    (1) Pe perioada în care este instituită starea de urgenţă pe teritoriul României, precum şi
30 de zile după încetarea stării de urgenţă, persoanele din cadrul instituţiilor publice pentru
care  se  solicită  înregistrarea  la  funcţionalităţile  sistemului  naţional  de  raportare  -
Forexebug  în  scopul  efectuării  de  plăţi  pe  bază  de  ordin  de  plată  multiplu  electronic
(OPME)  pot  transmite  prin  e-mail,  la  unitatea  teritorială  a  Trezoreriei  Statului  la  care
instituţia publică are deschise conturile de cheltuieli bugetare, documentele prevăzute la
art. 3 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru
aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare
a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv:

    a)  formularul  "Cerere  privind  înrolarea/modificarea  accesului/revocarea  accesului  la
funcţionalităţile  sistemului  naţional  de  raportare  (Forexebug)",  completat  şi  semnat  de
către conducătorul entităţii, precum şi copia actului de identitate al persoanei ce urmează
a fi înrolată, scanate;

    b) fişierul exportat aferent certificatului digital calificat, emis pe numele persoanei ce
urmează a fi înrolată.

    (2) Adresele de e-mail de la care/la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin.
(1)  se  stabilesc  de  comun  acord  între  unităţile  teritoriale  ale  Trezoreriei  Statului  şi
instituţiile publice.

    ART. 2



    (1) Operaţiunile de verificare a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (1), de introducere
în sistem a informaţiilor aferente persoanei/persoanelor pentru care se solicită înrolarea şi
comunicarea privind  înregistrarea/neînregistrarea în  sistem a persoanei/persoanelor  se
efectuează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii documentelor,
de  către  administratorii  din  cadrul  unităţilor  teritoriale  ale  Trezoreriei  Statului,  potrivit
prevederilor  art.  3  alin.  (1)  din  anexa nr.  1  la  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.
517/2016  pentru  aprobarea  de  proceduri  aferente  unor  module  care  fac  parte  din
procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi
completările ulterioare.

    (2) Atribuirea rolurilor solicitate potrivit  art. 1 se efectuează numai pentru persoanele
autorizate să efectueze plăţi din conturile instituţiilor publice, aprobate în fişa specimenelor
de semnături  depusă la  unitatea  Trezoreriei  Statului  prin  care  îşi  gestionează bugetul
propriu.

    (3) Formularul  "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului  la
funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug)", prevăzut la art. 1 alin. (1) lit.
a), se printează şi  se completează de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului  în
rubricile destinate acesteia.

    (4)  Unitatea  teritorială  a  Trezoreriei  Statului  transmite  instituţiei  publice  cererea
prevăzută la alin. (3), completată şi scanată, la adresa de e-mail stabilită conform art. 1
alin. (2).

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Ministrul finanţelor publice,

                              Vasile-Florin Cîţu

 

    Bucureşti, 6 aprilie 2020.

    Nr. 1.828.


