
ORDIN  Nr. 1865/2020 din 15 aprilie 2020

privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de
instituţiile publice şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr.

640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări

financiare lunare în anul 2017, 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, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii

publice

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 318 din 16 aprilie 2020

 

    Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (2) şi (3) 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,  şi  ale  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. 1

    (1) Pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, precum şi 30 de zile
după încetarea acesteia, situaţiile financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile
publice nu se mai transmit  pe suport  hârtie la Ministerul  Finanţelor Publice şi  unităţile
subordonate.

    (2)  Situaţiile  financiare  trimestriale  centralizate  prevăzute  la  alin.  (1)  se  transmit  în
formatul  electronic  generat  de  programul  informatic  pus  la  dispoziţie  de  Ministerul
Finanţelor Publice, precum şi scanate pe e-mail, la termenele stabilite de reglementările
contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuţii în acest sens, însoţite de o
adresă de înaintare.

    (3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin.
(1)  se  stabilesc  de  comun  acord  între  Ministerul  Finanţelor  Publice  sau  unităţile
subordonate, după caz, şi instituţiile publice.



    (4)  Răspunderea  privind  transmiterea  situaţiilor  financiare  trimestriale  centralizate,
potrivit  alin.  (2),  la  Ministerul  Finanţelor  Publice  sau  la  unităţile  subordonate  revine
ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.

    ART. 2

    Anexa  nr.  3  "Corelaţii  între  formularele  de  situaţii  financiare  trimestriale"  la  Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi
a  unor  raportări  financiare  lunare  în  anul  2017,  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, precum şi pentru modificarea şi
completarea  altor  norme  metodologice  în  domeniul  contabilităţii  publice,  publicat  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:

    1. La nota A de la punctul (2) "Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul
«Situaţia  fluxurilor  de  trezorerie  la  data  de  ...»  (cod  03)"  al  titlului  II  "Corelaţii  între
formularele  de  situaţii  financiare  trimestriale  pentru  subsectorul  Administraţia  centrală
(S1311)", litera a) se abrogă.

    2. La nota A de la punctul (5) "Corelaţii între formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie»
(cod 03) şi formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor
publice  din  administraţia  centrală  la  data  de  ...»  (cod  17)"  al  titlului  II  "Corelaţii  între
formularele  de  situaţii  financiare  trimestriale  pentru  subsectorul  Administraţia  centrală
(S1311)", litera a) se abrogă.

    3. Nota A de la punctul  (2) "Corelaţii  între formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul
«Situaţia  fluxurilor  de  trezorerie  la  data  de  ...»  (cod  03)"  al  titlului  III  "Corelaţii  între
formularele de situaţii financiare trimestriale la subsectorul Administraţia locală (S1313)" se
abrogă.

    4. Nota A de la punctul (5) "Corelaţii între formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la
data de ...» (cod 03) şi formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale
instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18)" al titlului III "Corelaţii
între  formularele  de  situaţii  financiare  trimestriale  la  subsectorul  Administraţia  locală
(S1313)" se abrogă.

    ART. 3

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

 

                              Ministrul finanţelor publice,

                              Vasile-Florin Cîţu

     Bucureşti, 15 aprilie 2020.

    Nr. 1.865.


