ORDIN Nr. 56/2020 din 13 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi
completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de
plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 246/2005
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 16 ianuarie 2020
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. I
Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6^1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi
(1^2), cu următorul cuprins:
"(1^1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituţiile
publice pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului
potrivit calendarului stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică de către Ministerul Finanţelor Publice - activitate
proprie ca instituţie publică-pilot pentru toate plăţile efectuate începând cu luna februarie
2020. În perioada în care Ministerul Finanţelor Publice - activitate proprie are calitatea de
instituţie publică-pilot, întocmeşte pentru toate plăţile efectuate şi ordine de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT) pe suport hârtie, pe care le depune la unitatea Trezoreriei
Statului la care are conturile deschise."
2. La articolul 6^1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat prin
accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice Sistemul naţional de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziţie de către unitatea
teritorială a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile prevăzute la alin. (1) şi
(1^1). Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se
depune on-line în Sistemul naţional de raportare Forexebug.
(4) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1), precum şi instituţiile publice prevăzute
la alin. (1^1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)»
completat, cu respectarea procedurii de funcţionare a Sistemului naţional de raportare
Forexebug."
3. La articolul 6^1 alineatul (5), după litera a^1) se introduce o nouă literă, litera a^2), cu
următorul cuprins:
"a^2) în rubrica «Tip entitate» entităţile selectează opţiunea «Entitate publică» sau «Alte
entităţi», după caz, corespunzător opţiunii selectate în formularul «Fişa Entităţii» înregistrat
conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.004/2013 pentru
aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi, cu
modificările şi completările ulterioare;".
4. La articolul 6^1 alineatul (5), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"i) în rubrica «Cod IBAN Plătitor» se înscrie codul IBAN al contului care trebuie debitat,
deschis la unitatea Trezoreriei Statului;".

5. La articolul 6^1 alineatul (5), după litera j) se introduc două noi litere, literele j^1) şi
j^2), cu următorul cuprins:
"j^1) în rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se dispun plăţile
de către entităţile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit
prevederilor legale în vigoare. În cazul plăţilor aferente unor cheltuieli bugetare pentru care
nu sunt aprobate programe, rubrica «Cod program» se completează cu «0000000000»;
j^2) rubricile «Cod angajament» şi «Indicator angajament» se completează de către
entităţile publice înrolate în sistemul «Controlul angajamentelor bugetare», conform
prevederilor Ordonanţei 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, cu
codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare;".
6. La articolul 6^1 alineatul (5), literele k) - m), q) şi r) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"k) rubrica «Denumire Beneficiar» se completează potrivit precizărilor art. 5 lit. j);
l) rubrica «CIF Beneficiar» se completează potrivit precizărilor art. 5 lit. k);
m) în rubrica «Cod IBAN Beneficiar» se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri
ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilităţi, după caz, în care se achită suma.
..........................................................................
q) rubrica «Reprezentând» se completează potrivit precizărilor de la art. 5 lit. p);
r) în rubrica «Semnătura 1», după validarea şi generarea fişierului XML fără erori, se
aplică semnătura electronică calificată a persoanei care potrivit legislaţiei în vigoare are
competenţa de a efectua plăţi şi este înrolată la funcţionalităţile sistemului naţional de
raportare Forexebug;".
7. La articolul 6^1 alineatul (5), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu
următorul cuprins:
"s) în rubrica «Semnătura 2» se aplică, numai de către entităţile publice, semnătura
electronică calificată a uneia dintre persoanele înrolate la funcţionalităţile sistemului
naţional de raportare Forexebug, alta decât cea de la lit. r), doar după aplicarea
Semnăturii 1. Semnăturile se aplică de către persoanele care potrivit legislaţiei în vigoare
au competenţa de a efectua plăţi."
8. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
Bucureşti, 13 ianuarie 2020.
Nr. 56.

ANEXĂ*)
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ORDIN DE PLATĂ MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

_
_
Tip entitate
(_) Entitate Publică
(_) Alte Entităţi
_______
_______
_______
Număr document
|_______| Data document |_______| Nr. înregistrări |_______|
__________
Total Document
|__________| LEI
ADICĂ
________
____
___________
Denumire Plătitor |________| CIF plătitor |____| Adresă plătitor |___________|
____________________________________________________________________________
|
PLĂTITOR
|
|____________________________________________________________________________|
| NR. | Cod IBAN| Denumire | Cod Program | Cod Angajament | Indicator Angaj.|
| OP. | Plătitor| Trezorerie|
|
|
|
|_____|_________|___________|_____________|________________|_________________|
|
|
|
|
|
|
|
|_____|_________|___________|_____________|________________|_________________|
|
|
|
|
|
|
|
|_____|_________|___________|_____________|________________|_________________|
|
|
|
|
|
|
|
|_____|_________|___________|_____________|________________|_________________|
|
|
|
|
|
|
|
|_____|_________|___________|_____________|________________|_________________|
- continuare ____________________________________________________________________________
|
BENEFICIAR
|
|
|_______________________________________________|____________________________|
| Denumire | CIF/CNP
| Cod IBAN | Denumire |Sumă| Nr. de | Reprezentând|
| Beneficiar| Beneficiar| Beneficiar| Bancă/
|
| evidenţă|
|
|
|
|
| Trezorerie|
| a plăţii|
|
|___________|___________|___________|___________|____|_________|_____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|___________|___________|___________|___________|____|_________|_____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|___________|___________|___________|___________|____|_________|_____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|___________|___________|___________|___________|____|_________|_____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|___________|___________|___________|___________|____|_________|_____________|
__________________________
| VALIDARE ŞI GENERARE XML |
|__________________________|
_____________
_____________
Semnătura 1 |_____________|
Semnătura 2 |_____________|
ATENŢIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcţie de data şi ora la
care se depune documentul şi se primeşte prima notificare din partea sistemului
prin care se confirmă corectitudinea formală a documentului
_______________
_______________
| Export XML
|
| Import XML
|
|_______________|
|_______________|

