
ORDIN Nr. 1/2020 din 6 ianuarie 2020

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor

financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum şi de
modificare şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii instituţiilor

publice

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 13 ianuarie 2020

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

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către
instituţiile  publice  a  situaţiilor  financiare  întocmite  începând  cu  finele  trimestrului  III  al
anului 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 octombrie
2019, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^2) - (1^4),
cu următorul cuprins:

"(1^2) Situaţiile financiare anuale se întocmesc de instituţiile publice potrivit prevederilor
Ordinului ministrului  finanţelor  publice  nr.  129/2019  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la
31  decembrie  2018  şi  pentru  modificarea  altor  norme  metodologice  în  domeniul
contabilităţii  instituţiilor  publice,  cu  modificările  ulterioare,  şi  prevederilor  anexei  nr.  2
"Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale" la Ordinul ministrului
finanţelor  publice  nr.  1.177/2018  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017
şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, cu modificările şi
completările ulterioare.

Situaţiile  financiare  anuale  se  depun  la  instituţiile  ierarhic  superioare  la  termenele
prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

(1^3) Situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1^2) se transmit în format electronic la
Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate la termenele prevăzute de lege, în
vederea centralizării şi verificării cu situaţiile financiare realizate din sistemul naţional de
raportare - Forexebug.



(1^4) Ordonatorii principali de credite din administraţia centrală transmit scanate prin e-
mail la direcţia de specialitate cu atribuţii  în elaborarea situaţiilor financiare agregate la
nivelul subsectoarelor administraţiei publice din Ministerul Finanţelor Publice declaraţiile
scrise  întocmite  potrivit  art.  30 din  Legea  contabilităţii  nr.  82/1991,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi raportul de analiză pe bază de bilanţ care
cuprinde notele explicative la situaţiile financiare anuale centralizate la nivelul acestora.

Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv administraţiile judeţene ale
finanţelor publice transmit scanate prin e-mail pe adresa direcţiei de specialitate cu atribuţii
în domeniul elaborării situaţiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administraţiei
publice  din  Ministerul  Finanţelor  Publice  rapoartele  de  analiză  pe bază de bilanţ  care
cuprind notele explicative la situaţiile financiare anuale centralizate pe ansamblul judeţului,
precum  şi  precizări  distincte  privind  declaraţiile  pe  propria  răspundere  întocmite  de
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

Informaţiile prezentate în rapoartele de analiză pe bază de bilanţ trebuie să corespundă cu
informaţiile din situaţiile financiare anuale transmise electronic."

2. La articolul 2, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2^1) Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate îşi exercită prerogativele de
centralizare şi verificare a raportărilor financiare lunare şi a situaţiilor financiare trimestriale
şi anuale ale instituţiilor publice cu rapoartele realizate din sistemul naţional de raportare -
Forexebug."

3.  La  articolul  2,  după alineatul  (2^2) se  introduce un nou alineat,  alineatul  (2^3),  cu
următorul cuprins:

"(2^3) Prevederile alin. (2^2) se aplică şi pentru situaţiile financiare anuale întocmite de
instituţiile publice la 31 decembrie 2019."

ART. II

Anexa nr. 2 "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale" la Ordinul
ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.177/2018  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie
2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii", publicat în
Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  96 din  1  februarie  2018,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Litera  a)  din  cadrul  notei  de  la  punctul  (1)  subpunctele  (1).3  şi  (1).4  ale  titlului  II
"Corelaţii  între  şi  în cadrul  formularelor de situaţii  financiare anuale pentru subsectorul
Administraţia centrală (S1311)" se abrogă.

2. Litera a) din cadrul notei  B de la punctul  (2) al  titlului  II  "Corelaţii  între şi  în cadrul
formularelor  de  situaţii  financiare  anuale  pentru  subsectorul  Administraţia  centrală
(S1311)" se abrogă.

3. Litera  b)  din  cadrul  notei  de  la  punctul  (3)  al  titlului  II  "Corelaţii  între  şi  în  cadrul
formularelor  de  situaţii  financiare  anuale  pentru  subsectorul  Administraţia  centrală
(S1311)" se modifică şi va avea următorul cuprins:



"b) Corelaţia de la pct. (3).1 nu se respectă la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sumele
acordate  de  la  bugetul  de  stat  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  de
subordonare locală, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de
trezorerie fără a fi cuprinse în bilanţ."

4. Litera a) din cadrul notei  B de la punctul  (8) al  titlului  II  "Corelaţii  între şi  în cadrul
formularelor  de  situaţii  financiare  anuale  pentru  subsectorul  Administraţia  centrală
(S1311)" se abrogă.

5. Litera b) din cadrul notei  B de la punctul  (9) al  titlului  II  "Corelaţii  între şi  în cadrul
formularelor  de  situaţii  financiare  anuale  pentru  subsectorul  Administraţia  centrală
(S1311)" se abrogă.

6. Nota B de la punctul (1) al titlului III "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii
financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)" se abrogă.

7. Nota B de la punctul (2) al titlului III "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii
financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)" se abrogă.

8. Nota B de la punctul (3) al titlului III "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii
financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)" se abrogă.

9. Nota B de la punctul (5) al titlului III "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii
financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)" se abrogă.

10. Notele B şi D de la punctul (6) al titlului III "Corelaţii între şi în cadrul formularelor de
situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţia locală (S1313)" se abrogă.

ART. III

Punctul 4.40 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129/2019 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale
instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în
domeniul contabilităţii instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"4.40. Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori
terţiari de credite în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor
sportive  şcolare  fără  personalitate  juridică  iau  măsuri  în  vederea includerii  în  situaţiile
financiare şi a operaţiunilor efectuate de acestea."

ART. IV

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

Ministrul finanţelor publice,

Vasile-Florin Cîţu

Bucureşti, 6 ianuarie 2020.

Nr. 1.


