
ORDIN   Nr. 3156 din 12 noiembrie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a
veniturilor ob inute de autorit ile i institu iile publice finan ate integral sau

par ial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institu ii publice finan ate
integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor

autorit i i institu ii publice, ra ionalizarea cheltuielilor publice, sus inerea
mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i

Fondul Monetar Interna ional
EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 787 din 18 noiembrie 2009

    În baza art. 10 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i
func ionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modific rile i complet rile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea
unor autorit i i institu ii publice, ra ionalizarea cheltuielilor publice, sus inerea mediului
de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul Monetar
Interna ional,

    ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor
ob inute de autorit ile i institu iile publice finan ate integral sau par ial din venituri
proprii, care s-au reorganizat ca institu ii publice finan ate integral de la bugetul de stat
potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorit i i institu ii publice,
ra ionalizarea cheltuielilor publice, sus inerea mediului de afaceri i respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul Monetar Interna ional, prev zute în
anexa care face parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul finan elor publice,
                              Gheorghe Pogea

    Bucure ti, 12 noiembrie 2009.
    Nr. 3.156.

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind virarea la bugetul de stat a veniturilor ob inute de autorit ile i institu iile publice
finan ate integral sau par ial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institu ii publice
finan ate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea
unor autorit i i institu ii publice, ra ionalizarea cheltuielilor publice, sus inerea mediului
de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i Fondul Monetar
Interna ional



    ART. 1
    Autorit ile i institu iile publice finan ate integral din venituri proprii, care s-au
reorganizat ca institu ii publice finan ate integral de la bugetul de stat, vireaz
disponibilit ile reprezentând venituri proprii, inclusiv cele p strate în depozite, în contul
de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 "V rs minte din veniturile i/sau
disponibilit ile institu iilor publice", la unit ile Trezoreriei Statului la care au fost
deschise conturile de disponibilit i respective, în termen de 5 zile de la intrarea în
vigoare a prezentelor norme metodologice.
    ART. 2
    Autorit ile i institu iile publice finan ate din venituri proprii i subven ii, care s-au
reorganizat ca institu ii publice finan ate integral de la bugetul de stat, vireaz
disponibilit ile reprezentând venituri proprii i subven ii, la bugetul de stat, în termen de
5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, astfel:
    a) veniturile proprii: în contul 20.36.01.05 "V rs minte din veniturile i/sau
disponibilit ile institu iilor publice", deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au
fost deschise conturile de disponibilit i;
    b) subven iile r mase neutilizate: în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care
acestea au fost primite.
    ART. 3
    Autorit ile i institu iile publice prev zute la art. 1 i 2 au obliga ia de a dispune
transformarea în lei a sumelor reprezentând venituri proprii existente în conturi în valut
deschise la institu ii de credit i de a vira sumele rezultate în contul de venituri ale
bugetului de stat 20.36.01.05 "V rs minte din veniturile i/sau disponibilit ile
institu iilor publice", în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme
metodologice.
    ART. 4
    (1) Sumele aferente dona iilor sau sponsoriz rilor primite în lei de autorit ile i
institu iile publice prev zute la art. 1 i 2, r mase neutilizate în conturi de disponibilit i
deschise la Trezoreria Statului, se vireaz  în contul de venituri ale bugetului de stat
20.37.01.01 "Dona ii i sponsoriz ri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au
fost deschise conturile de disponibilit i i se utilizeaz  în condi iile stabilite pentru
dona iile i sponsoriz rile primite de institu iile publice finan ate integral de la bugetul de
stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare i utilizare a fondurilor

ne ti primite sub forma dona iilor i sponsoriz rilor de c tre institu iile publice,
aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.661 bis/2003.
    (2) Dona iile i sponsoriz rile primite în valut , aflate în conturi deschise la institu ii de
credit, pot fi re inute în aceste conturi, urmând a fi utilizate în condi iile stabilite pentru
dona iile i sponsoriz rile în valut  primite de institu iile publice finan ate integral de la
bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare i utilizare a
fondurilor b ne ti primite sub forma dona iilor i sponsoriz rilor de c tre institu iile
publice, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.661 bis/2003.
    ART. 5
    (1) Disponibilit ile din fonduri externe nerambursabile postaderare r mase neutilizate
în conturile autorit ilor i institu iilor publice prev zute la art. 1 i 2 se vireaz  în contul
de venituri ale bugetului de stat 20.45.01.XX.yy "Venituri ale bugetului de stat - sume



primite de la UE/al i donatori în contul pl ilor efectuate i prefinan ri", în care XX
reprezint  subcapitolul de venituri ale bugetului de stat, iar yy reprezint  paragraful,
stabilite potrivit Clasifica iei indicatorilor privind finan ele publice, aprobat  prin Ordinul
ministrului finan elor publice nr. 1.954/2005.
    (2) Finan area proiectelor derulate de autorit ile i institu iile publice prev zute la alin.
(1) se asigur  din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonan a de
urgen  a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar  a instrumentelor
structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen i altor prevederi legale
privind gestionarea de fonduri externe nerambursabile postaderare în vigoare.
    ART. 6
    (1) Sumele indisponibilizate în conturile de disponibilit i ale autorit ilor i
institu iilor publice prev zute la art. 1 i 2, în temeiul unor titluri executorii prezentate
unit ilor Trezoreriei Statului anterior intr rii în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind
reorganizarea unor autorit i i institu ii publice, ra ionalizarea cheltuielilor publice,
sus inerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European i
Fondul Monetar Interna ional, se transfer  de c tre unit ile Trezoreriei Statului în contul
50.63.02 "Disponibil al institu iilor publice de subordonare central  finan ate integral sau
par ial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe baz  de titluri executorii",
deschis pe numele institu iilor publice respective, i se vireaz  în conturile indicate de
executorii judec tore ti în termenele prev zute de lege.
    (2) Începând cu data intr rii în vigoare a Legii nr. 329/2009, din conturile de
disponibilit i ale autorit ilor i institu iilor publice prev zute la art. 1 i 2 nu se mai
indisponibilizeaz  sume, obliga iile de plat  stabilite în titlurile executorii urmând a fi
indisponibilizate din creditele bugetare deschise i repartizate acestor institu ii de la
bugetul de stat.
    ART. 7
    (1) Fac excep ie de la prevederile art. 1 i 2 sumele existente la data reorganiz rii în
conturile de disponibilit i, care provin din urm toarele surse:
    1. garan ii primite de la ter i pentru participarea la licita ii sau în alte condi ii prev zute
de lege, care nu se cuvin bugetului de stat;
    2. disponibilit i reprezentând sume de mandat i în depozit;
    3. sume încasate necuvenit, înregistrate ca opera iuni în curs de l murire sau în conturi
de creditori;
    4. sume reprezentând fonduri externe nerambursabile preaderare, inclusiv sume
aferente cofinan rii de la bugetul de stat a acestora;
    5. alte sume care se reg sesc potrivit legii în conturi ale institu iilor publice i care nu
reprezint  venituri proprii ale acestora i/sau subven ii.
    (2) Disponibilit ile prev zute la alin. (1) pct. 1 i 2 se vireaz  de c tre institu iile
publice în contul 50.05 "Disponibil din sume de mandat i în depozit", deschis la
Trezoreria Statului, în termen de 5 zile de la data intr rii în vigoare a prezentului ordin.
    (3) Disponibilit ile prev zute la alin. (1) pct. 3, 4 i 5 se vireaz  de c tre institu iile
publice în contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destina ie special  ale ministerelor i
institu iilor publice subordonate", în termen de 5 zile de la data intr rii în vigoare a
prezentelor norme metodologice.
    (4) Sumele prev zute la alin. (2) i (3) se utilizeaz  conform legisla iei specifice.
    ART. 8



    (1) Începând cu data intr rii în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice,
institu iile publice prev zute la art. 1 i 2 pot efectua din conturile de disponibilit i
deschise la Trezoreria Statului numai opera iuni de regularizare i transfer prev zute de
prezentele norme metodologice.
    (2) În conturile de disponibilit i deschise pe numele institu iilor publice prev zute la
art. 1 i 2, cu excep ia celor prev zute la art. 7 alin. (2) i (3), nu mai pot fi încasate sume.
    (3) Pân  la data de 31 decembrie 2009, eventualele sume virate eronat în conturile de
disponibilit i prev zute la alin. (2) se transfer  de c tre unit ile Trezoreriei Statului în
contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.17 "Venituri ale bugetului de stat -
Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilit i ale institu iilor publice
reorganizate". Dup  efectuarea opera iunilor de transfer, unit ile Trezoreriei Statului
elibereaz  institu iei publice beneficiare un extras al contului 20.36.01.17 "Venituri ale
bugetului de stat - Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilit i ale
institu iilor publice reorganizate".
    ART. 9
    Veniturile realizate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului i Oficiul
Participa iilor Statului i Privatiz rii în Industrie se gestioneaz  potrivit hot rârilor
Guvernului emise în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009.
    ART. 10
    (1) Sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de institu iile publice prev zute la
art. 1 i 2 i care, potrivit legii, se datoreaz  bugetului de stat se încaseaz  în continuare
de c tre institu iile publice respective sau de c tre institu iile publice în structura c rora
acestea au fost preluate, în contul de disponibilit i 50.32 "Disponibil din sume colectate
pentru bugetul de stat", care se deschide pe numele acestora la unit ile Trezoreriei
Statului.
    (2) Sumele prev zute la alin. (1) care se achit  în numerar se depun de c tre institu iile
publice în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", în prima zi
lucr toare de la încasare.
    (3) Sumele colectate în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de
stat" se vireaz  în conturile corespunz toare de venituri ale bugetului de stat prev zute în
anex , în func ie de natura acestora, în termen de cel mult dou  zile lucr toare de la
încasare.
    (4) Institu iile publice reorganizate au obliga ia de a comunica clien ilor,
contribuabililor i altor debitori de la care au de încasat sume care se cuvin bugetului de
stat codul IBAN aferent contului 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de
stat".
    ART. 11
    Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se vireaz  sumele care au fost
gestionate ca venituri proprii de c tre institu iile publice prev zute la art. 1 i 2 i
conturile de disponibilit i ale acestora se codific  cu codul de identificare fiscal  al
institu iilor publice respective i se deschid la unit ile Trezoreriei Statului prin care
acestea î i desf oar  activitatea în urma reorganiz rii.

    ANEXA 1
    la normele metodologice



    Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se vireaz  sumele reprezentând
venituri proprii gestionate de institu iile publice reorganizate ca institu ii publice finan ate
integral de la bugetul de stat

______________________________________________________________________________
|Nr. | Simbol cont |                       Denumire cont                       |
|crt.|             |                                                           |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  1.| 20.07.01.03 | Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru           |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  2.| 20.12.01.50 | Alte impozite i taxe generale pe cifra de afaceri,       |
|    |             | vânz ri i valoare ad ugat                                |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  3.| 20.16.01.03 | Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e i autoriza ii|
|    |             | de func ionare                                            |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  4.| 20.16.01.50 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliz rii |
|    |             | bunurilor sau pe desf urarea de activit i               |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  5.| 20.30.01.05 | Venituri din concesiuni i închirieri                     |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  6.| 20.31.01.03 | Alte venituri din dobânzi                                 |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  7.| 20.33.01.01 | Taxe de metrologie                                        |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  8.| 20.33.01.04 | Taxe i tarife pentru analize i servicii efectuate de    |
|    |             | laboratoare                                               |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  9.| 20.33.01.05 | Taxe i alte venituri în înv mânt                       |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 10.| 20.33.01.08 | Venituri din prest ri de servicii                         |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 11.| 20.33.01.09 | Taxe i alte venituri din protec ia mediului              |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 12.| 20.33.01.14 | Contribu ia elevilor i studen ilor pentru internate,     |
|    |             | c mine i cantine                                         |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 13.| 20.33.01.16 | Venituri din valorificarea produselor ob inute din        |
|    |             | activitatea proprie sau anex                              |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 14.| 20.33.01.17 | Venituri din organizarea de cursuri de calificare i      |
|    |             | conversie profesional , specializare i perfec ionare     |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 15.| 20.33.01.19 | Venituri din serb ri i spectacole colare, manifest ri   |
|    |             | culturale, artistice i sportive                          |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 16.| 20.33.01.20 | Venituri din cercetare                                    |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 17.| 20.33.01.50 | Alte venituri din prest ri de servicii i alte activit i |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 18.| 20.35.01.01 | Venituri din amenzi i alte sanc iuni aplicate potrivit   |
|    |             | dispozi iilor legale                                      |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 19.| 20.35.01.03 | Încas ri din valorificarea bunurilor confiscate,          |
|    |             | abandonate i alte sume constatate odat  cu confiscarea   |
|    |             | potrivit legii                                            |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 20.| 20.35.01.50 | Alte amenzi, penalit i i confisc ri                     |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 21.| 20.36.01.05 | V rs minte din veniturile i/sau disponibilit ile        |
|    |             | institu iilor publice                                     |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 22.| 20.36.01.50 | Alte venituri                                             |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 23.| 20.37.01.01 | Dona ii i sponsoriz ri                                   |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 24.| 20.39.01.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu iilor  |
|    |             | publice                                                   |
|____|_____________|___________________________________________________________|



| 25.| 20.39.01.50 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri               |
|____|_____________|___________________________________________________________|


