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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind aprobarea Precizãrilor pentru reflectarea în contabilitate a operaþiunilor
privind primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene,
precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente acestora
Ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor mãsuri de
executare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991,
în baza Acordului-cadru dintre Comisia Comunitãþii Europene ºi Guvernul României, semnat la Bucureºti la
12 martie 1991, prin care Comunitatea Europeanã acordã României asistenþã financiarã nerambursabilã în cadrul
Programului PHARE,
în baza Memorandumului de înþelegere dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind înfiinþarea
Fondului Naþional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.011/1999,
în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile
alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente acestora,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Precizãrile pentru reflectarea în
contabilitate a operaþiunilor privind primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene,
precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente acestora,
cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþia generalã pentru reglementãri contabile, Direcþia Fondul Naþional de Preaderare ºi Direcþia
generalã buget ºi contabilitate internã vor lua mãsuri pentru
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin,
care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 875.
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ANEXÃ

PRECIZÃRI
pentru reflectarea în contabilitate a operaþiunilor privind primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia
financiarã a Comunitãþii Europene, precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente acestora
În baza Memorandumului de înþelegere dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã privind înfiinþarea Fondului
Naþional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, s-a
înfiinþat Fondul Naþional (FN), entitate cu rol de trezorerie
centralã în cadrul Ministerului Finanþelor, prin intermediul
cãreia fondurile Comisiei Europene sunt transferate cãtre
Beneficiar.
Fondul Naþional þine evidenþa tuturor transferurilor primite de la Comunitatea Europeanã, efectuate în scopul
implementãrii fiecãrui program, subprogram, proiect ºi, dacã
este cazul, subproiect.
În conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 119/1999 privind auditul intern ºi controlul financiar preventiv, ajutoarele financiare externe acordate României sau
instituþiilor publice se cuprind în sfera fondurilor publice
pentru care existã reglementãri ºi prevederi speciale în
ceea ce priveºte constituirea, utilizarea ºi raportarea
execuþiei acestora.
Pentru fondurile primite de la Comunitatea Europeanã
se aplicã prevederile memorandumurilor de finanþare, precum ºi acele prevederi specifice instituþiilor publice care au
drept scop întãrirea controlului asupra utilizãrii fondurilor ºi
asigurarea urmãririi realizãrii obiectivelor aprobate corespunzãtor sumelor alocate.
Contabilitatea constituirii ºi utilizãrii contribuþiei financiare
a Comunitãþii Europene asigurã reflectarea tuturor cerinþelor
cu ajutorul conturilor contabile specifice, ºi anume:
Ð constituirea fondurilor, potrivit contribuþiilor primite în
baza memorandumurilor de finanþare;
Ð utilizarea fondurilor atât pe total programe finanþate
din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene, cât ºi pe
programe de dezvoltare aprobate de unitãþile de implementare, cu desfãºurare pe beneficiari;
Ð administrarea dobânzilor bancare aferente disponibilitãþilor din cont;
Ð indicatori financiari care se cuprind în bilanþul contabil
al Ministerului Finanþelor, în calitate de ordonator principal
de credite pentru toate fondurile publice pe care le
administreazã ºi le utilizeazã.
1. Reflectarea în contabilitatea instituþiilor publice a
operaþiunilor privind primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã nerambursabilã, precum ºi a fondurilor de
cofinanþare aferente acestora se efectueazã în conformitate
cu prevederile Legii contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, ºi
ale regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993.
1.1. În vederea asigurãrii concordanþei dintre situaþiile
raportate cãtre Comisia Europeanã ºi raportãrile realizate în
conformitate cu legislaþia românã, înregistrarea în contabilitate a operaþiunilor privind primirea ºi utilizarea fondurilor
din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene, a comisioanelor ºi dobânzilor bancare se face în euro, la cursul
INFO-euro pentru luna în care au fost efectuate
operaþiunile respective. Cursul de schimb INFO-euro este
stabilit potrivit art. 91 din Reglementarea Comisiei
Europene nr. 610/1986 care defineºte regulile de aplicare
a unor prevederi din Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 ºi este publicat în suplimentul la Monitorul Oficial
al Comunitãþii Europene dupã data de 10 a fiecãrei luni.

1.2. În vederea reflectãrii în contabilitatea Ministerului
Finanþelor (Fondului Naþional) a operaþiunilor privind primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã nerambursabilã, precum ºi din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene la dispoziþia Fondului Naþional, în Planul de conturi pentru instituþiile publice ºi în instrucþiunile de aplicare
a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor
nr. 324/1984, cu modificãrile ulterioare, se introduc completãrile prevãzute în anexa nr. 1 la prezentele precizãri.
Conþinutul ºi funcþiunea conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a operaþiunilor privind primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã nerambursabilã,
precum ºi Monografia principalelor operaþiuni privind primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene sunt prezentate în anexele nr. 2 ºi 3
la prezentele precizãri.
Pe mãsura aprobãrii altor programe ºi subprograme, în
baza memorandumurilor de finanþare se deschid conturi
analitice distincte corespunzãtoare.
1.3. Agenþia Naþionalã de Dezvoltare Regionalã
(A.N.D.R.) înregistreazã în contabilitate sumele primite ºi
utilizate din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene cu
ajutorul conturilor:
118 ”Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor
încasate în valutãÒ
119.01 ”Disponibil din fonduri cu destinaþie specialã ºi
de redistribuireÒ
337 ”Fonduri cu destinaþie specialãÒ
Ñ analitic 337.72 ”Fondul naþional pentru dezvoltare
regionalãÒ
421 ”Cheltuieli din fonduri cu destinaþie specialãÒ
În cadrul fiecãrui cont se creeazã analitice distincte pe
programe, respectiv subprograme ºi contracte de finanþare,
în funcþie de necesitãþi.
În cadrul contului 337.72 ”Fondul naþional pentru dezvoltare regionalãÒ se deschid subanalitice distincte pe surse
de constituire, potrivit legii, ºi anume:
337.72.01 ”Sume alocate de la bugetul de statÒ:
337.72.01.01 ”Sume primite în cadrul programului de dezvoltareÒ
337.72.01.02 ”Sume primite din Fondul Naþional
de PreaderareÒ
337.72.02 ”Sume primite din contribuþia financiarã a
Comunitãþii EuropeneÒ
337.72.03 ”Sume provenite din fondurile de tip structural
asigurate de Uniunea EuropeanãÒ
337.72.09 ”Alte resurse financiare din fondurile aflate la
dispoziþia GuvernuluiÒ
1.4. Ministerul Finanþelor (Oficiul de Plãþi ºi Contractare
PHARE Ñ OPCP) înregistreazã în contabilitate sumele primite ºi utilizate din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene cu ajutorul conturilor:
118 ”Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valutãÒ
119.01 ”Disponibil din fonduri cu destinaþie specialã ºi
de redistribuireÒ
337 ”Fonduri cu destinaþie specialãÒ
Ñ analitic 337.73 ”Sume primite din contribuþia
financiarã a Comunitãþii EuropeneÒ
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421 ”Cheltuieli din fonduri cu destinaþie specialãÒ
În cadrul fiecãrui cont se creeazã analitice distincte pe
programe, respectiv subprograme ºi contracte de finanþare,
în funcþie de necesitãþi.
1.5. În contabilitatea ordonatorilor principali de credite
sumele transferate din bugetul de stat de la titlul
38 ”TransferuriÒ art. 40.26 ”Transferuri aferente Fondului
Naþional de PreaderareÒ pentru cofinanþarea programelor se
înregistreazã astfel:
410/art. 40.26
”Cheltuielile instituþiei
publice finanþate
de la bugetÒ

=

700/art. 40.26
”Finanþarea de la buget
privind anul curentÒ

1.6. Sumele primite de la bugetul statului de la titlul
38 ”TransferuriÒ art. 40.26 ”Transferuri aferente Fondului
Naþional de PreaderareÒ, care reprezintã cofinanþare la programele finanþate din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene se înregistreazã în contabilitatea instituþiilor
publice beneficiare (A.N.D.R.) cu ajutorul conturilor:
119.01 ”Disponibil din fonduri cu destinaþie specialã ºi
de redistribuireÒ
337 ”Fonduri cu destinaþie specialãÒ
Ñ analitic 337.72.01.02 ”Sume primite din Fondul
Naþional de PreaderareÒ
421 ”Cheltuieli din fonduri cu destinaþie specialãÒ
În cadrul fiecãrui cont se creeazã analitice distincte pe
programe, respectiv subprograme ºi contracte de finanþare,
în funcþie de necesitãþi.

Funcþiunea conturilor de la pct. 1.3, 1.4, 1.5 ºi 1.6 este
prezentatã în Planul de conturi pentru instituþii publice,
aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 324/1984, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
1.7. Precizãrile privind raportarea contribuþiei financiare
a Comunitãþii Europene sunt prevãzute în anexa nr. 6 la
prezentele precizãri.
2. Reflectarea în contabilitatea agenþilor economici a
operaþiunilor privind primirea ºi utilizarea fondurilor nerambursabile, precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente
acestora se efectueazã în conformitate cu prevederile Legii
contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, ºi ale regulamentului
privind aplicarea acesteia, aprobat prin
Hotãrârea
Guvernului nr. 704/1993.
Reflectarea în contabilitatea agenþilor economici a principalelor operaþiuni economice privind primirea ºi utilizarea
sumelor provenite din contribuþia financiarã nerambursabilã
este prezentatã în anexa nr. 4 la prezentele precizãri.
3. Persoanele juridice fãrã scop lucrativ reflectã în contabilitate operaþiunile privind primirea ºi utilizarea fondurilor
nerambursabile, precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, ºi ale Planului de conturi
pentru persoanele juridice fãrã scop lucrativ ºi normelor
metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor nr. 1.591/1998.
Reflectarea în contabilitatea agenþiilor pentru dezvoltare
regionalã a principalelor operaþiuni privind primirea ºi utilizarea sumelor provenite din contribuþia financiarã nerambursabilã este prevãzutã în anexa nr. 5 la prezentele
precizãri.

ANEXA Nr. 1
la precizãri
COMPLETÃRI

în Planul de conturi pentru instituþiile publice
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor

Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilã
Disponibil din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene
la dispoziþia Fondului Naþional
Disponibil aferent Memorandumului de finanþare privind
programul naþional PHARE 1998, la dispoziþia Fondului
Naþional Ð ROFN1
Disponibil din finanþarea privind Facilitatea pentru infrastructuri
de mari dimensiuni pe anul 1998, la dispoziþia Fondului
Naþional Ð ROFN2
Disponibil aferent Memorandumului de finanþare privind
facilitatea de recuperare (Pre-Ins-Facility) pentru anul 1998,
la dispoziþia Fondului Naþional Ð ROFN3
Viramente interne
Cheltuieli din contribuþia financiarã nerambursabilã
Cheltuieli din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene
la dispoziþia Fondului Naþional
Cheltuieli aferente Memorandumului de finanþare privind programul naþional PHARE 1998, la dispoziþia Fondului Naþional Ð
ROFN1

Clasa

1
1

Sintetice
gr.2

Funcþiunea

Analitice
gr.1

gr.2

112

cont
A/P/B

A
A

112.01

1

112.01.01

A

1

112.01.02

A

1

112.01.03

A

1
4
4
4

195
422

B
A
A

422.01
422.01.01

A
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Simbolul conturilor
Denumirea conturilor

Clasa

Cheltuieli din finanþarea privind Facilitatea pentru infrastructuri
de mari dimensiuni pe anul 1998, la dispoziþia Fondului
Naþional Ð ROFN2
Cheltuieli aferente Memorandumului de finanþare privind
facilitatea de recuperare (Pre-Ins-Facility) pentru anul 1998,
la dispoziþia Fondului Naþional Ð ROFN3
Cheltuieli cu comisioanele ºi spezele bancare
Venituri din dobânzi bancare
Finanþarea din contribuþia financiarã nerambursabilã
Finanþarea din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene
la dispoziþia Fondului Naþional
Finanþarea aferentã Memorandumului de finanþare privind
programul naþional PHARE 1998, la dispoziþia Fondului
Naþional Ð ROFN1
Finanþarea privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari
dimensiuni pe anul 1998, la dispoziþia Fondului Naþional Ð
ROFN2
Finanþarea aferentã Memorandumului de finanþare privind
facilitatea de recuperare (Pre-Ins-Facility) pentru anul 1998,
la dispoziþia Fondului Naþional Ð ROFN3

Sintetice
gr.2

Funcþiunea

Analitice
gr.1

gr.2

cont
A/P/B

4

422.01.02

A

4

422.01.03

A

4
5
7
7

423
522
705

A
P
P
P

705.01

7

705.01.01

P

7

705.01.02

P

7

705.01.03

P

ANEXA Nr. 2
la precizãri

I. Conþinutul ºi funcþiunea conturilor utilizate pentru
reflectarea în contabilitate a operaþiunilor privind primirea
ºi utilizarea fondurilor din contribuþia financiarã
nerambursabilã
Contul 112 ”Disponibil din contribuþia financiarã
nerambursabilãÒ
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanþelor þine evidenþa contribuþiei financiare nerambursabile alocate de
instituþiile finanþatoare externe pentru finanþarea unor programe, stabilite prin memorandumurile de finanþare încheiate cu acestea.
Evidenþa operaþiunilor în acest cont se conduce în lei
pentru disponibilul în lei ºi în lei ºi în valutã pentru disponibilul în valutã, la cursul de schimb INFO-euro din luna
efectuãrii operaþiunii.
Contabilitatea analiticã se conduce distinct, pe fiecare
program de finanþare.
Contul 112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ este un cont de activ.
În debitul acestui cont se înregistreazã sumele intrate
în contul de disponibil în lei ºi în valutã reprezentând contribuþia financiarã externã nerambursabilã, iar în credit,
plãþile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevãzute în
memorandumurile de finanþare.
Soldul debitor al contului reprezintã disponibilitãþile în lei
sau în valutã, dupã caz, din contribuþia financiarã nerambursabilã, existente la un moment dat.
Contul 112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ se debiteazã prin creditul conturilor:
195 ”Viramente interneÒ
Ð cu sumele depuse în numerar sau virate în cont din
alte conturi de disponibil;
220 ”DebitoriÒ
Ð cu sumele rãmase disponibile ºi încasate de la
unitãþile beneficiare în vederea transferãrii acestora
instituþiilor finanþatoare externe, la sfârºitul programelor de
finanþare;

412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ð la finele lunii, cu diferenþele de curs valutar favorabile
rezultate în urma reevaluãrii disponibilitãþilor în valutã aflate
în conturile de disponibil;
522 ”Venituri din dobânzi bancareÒ
Ð cu dobânzile bancare încasate aferente disponibilitãþilor
din contul de disponibil;
705 ”Finanþarea din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ð cu sumele intrate în contul special de disponibil în
valutã al instituþiei publice care beneficiazã de contribuþia
financiarã nerambursabilã, potrivit memorandumurilor de
finanþare încheiate.
Contul 112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ se crediteazã prin debitul conturilor:
195 ”Viramente interneÒ
Ð cu sumele ridicate în numerar sau virate în alte conturi de disponibil;
220 ”DebitoriÒ
Ð cu sumele transferate din contul de disponibil beneficiarilor, pe programe finanþate din contribuþia financiarã
nerambursabilã;
234 ”FurnizoriÒ
Ð cu sumele plãtite furnizorilor pentru materiale
achiziþionate, lucrãri executate ºi servicii prestate, potrivit
reglementãrilor legale;
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ð la sfârºitul lunii, cu diferenþele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluãrii disponibilitãþilor în valutã
aflate în conturile de disponibil;
422 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ cu plãþile în valutã sau în lei, dupã caz, efectuate
din contul de disponibil, care prin natura lor se înregistreazã direct pe cheltuieli, potrivit reglementãrilor legale;
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423 ”Cheltuieli cu comisioanele ºi spezele bancareÒ
Ñ cu comisioanele ºi spezele bancare percepute pentru
operaþiunile efectuate;
522 ”Venituri din dobânzi bancareÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu sumele din
dobânzi
bancare rãmase disponibile ºi transferate
instituþiilor finanþatoare externe, potrivit reglementãrilor
legale;
705 ”Finanþarea din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu sumele
rãmase disponibile ºi transferate instituþiilor finanþatoare
externe, potrivit reglementãrilor legale.
Contul 195 ”Viramente interneÒ
Cu ajutorul acestui cont instituþiile publice þin evidenþa
viramentelor între conturile de disponibilitãþi.
Contul 195 ”Viramente interneÒ este un cont
bifuncþional. În debitul acestui cont se înregistreazã
sumele virate dintr-un cont de disponibil în alt cont de disponibil, iar în credit, sumele intrate într-un cont de disponibil din alt cont de disponibil. Contul nu prezintã sold.
Contul 195 ”Viramente interneÒ se debiteazã prin creditul conturilor:
112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ cu sumele ridicate în numerar sau virate în alte conturi de disponibil;
118 ”Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate
în valutãÒ
Ñ cu sumele ridicate în numerar sau virate în alte conturi de disponibil;
119 ”Disponibil cu destinaþie specialãÒ
Ñ cu sumele ridicate în numerar sau virate în alte conturi de disponibil;
13 ”CasaÒ
Ñ cu sumele ridicate în numerar ºi depuse în alte conturi de disponibil.
Contul 195 ”Viramente interneÒ se crediteazã prin debitul conturilor:
112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ cu sumele depuse în numerar sau virate în cont din
alte conturi de disponibil;
118 ”Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valutãÒ
Ñ cu sumele depuse în numerar sau virate în cont din
alte conturi de disponibil;
119 ”Disponibil cu destinaþie specialãÒ
Ñ cu sumele depuse în numerar sau virate în cont din
alte conturi de disponibil;
13 ”CasaÒ
Ñ cu sumele depuse în numerar din alte conturi de
disponibil.
Contul 422 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã
nerambursabilãÒ
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanþelor þine evidenþa cheltuielilor efectuate din contribuþia financiarã nerambursabilã, pânã la terminarea programelor de finanþare.
Contul 422 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ este un cont de activ. În debitul acestui cont
se înregistreazã cheltuielile efectuate din contribuþia financiarã externã nerambursabilã, potrivit memorandumurilor de
finanþare încheiate, iar în credit, închiderea contului de
cheltuieli din contribuþia financiarã nerambursabilã, la terminarea programelor de finanþare.
Contabilitatea analiticã în cadrul contului 422 ”Cheltuieli
din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ se conduce distinct, pentru fiecare program de finanþare.
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Soldul debitor al contului, înaintea operaþiunilor de
închidere, reprezintã cheltuielile efectuate din contribuþia
financiarã nerambursabilã la un moment dat.
Contul 422 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ se debiteazã prin creditul conturilor:
112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ cu plãþile în valutã sau în lei, dupã caz, efectuate
din contul de disponibil, care prin natura lor se înregistreazã direct pe cheltuieli, potrivit reglementãrilor legale;
220 ”DebitoriÒ
Ñ cu cheltuielile efectuate din contribuþia financiarã
nerambursabilã, pe mãsura justificãrii acestora;
234 ”FurnizoriÒ
Ñ cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate,
incluse direct pe cheltuieli, cu valoarea obiectelor de inventar, cu valoarea consumului de energie ºi apã ºi a altor
servicii finanþate din contribuþia financiarã nerambursabilã;
600 ”MaterialeÒ
Ñ cu valoarea materialelor date în consum, potrivit
reglementãrilor legale.
Contul 422 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ se crediteazã prin debitul contului:
705 ”Finanþarea din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu totalul cheltuielilor efectuate din contribuþia financiarã nerambursabilã.
Contul 423 ”Cheltuieli cu comisioanele ºi spezele
bancareÒ
Cu ajutorul acestui cont instituþiile publice þin evidenþa
cheltuielilor privind comisioanele ºi spezele bancare
percepute pentru operaþiuni efectuate în conturile de
disponibil.
Contul 423 ”Cheltuieli cu comisioanele ºi spezele
bancareÒ este un cont de activ. În debitul acestui cont se
înregistreazã comisioanele ºi spezele bancare percepute
pentru operaþiuni efectuate în conturile de disponibil, iar în
credit, închiderea contului de cheltuieli la sfârºitul programelor de finanþare.
Soldul debitor al contului, înaintea operaþiunilor de
închidere, reprezintã totalitatea cheltuielilor efectuate cu
comisioanele ºi spezele bancare.
Contul 423 ”Cheltuieli cu comisioanele ºi spezele bancareÒ se debiteazã prin creditul conturilor:
112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ cu comisioanele ºi spezele bancare percepute pentru
operaþiunile efectuate;
118 ”Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valutãÒ
Ñ cu comisioanele ºi spezele bancare percepute pentru
operaþiunile efectuate;
119 ”Disponibil cu destinaþie specialãÒ
Ñ cu comisioanele ºi spezele bancare percepute pentru
operaþiunile efectuate.
Contul 423 ”Cheltuieli cu comisioanele ºi spezele bancareÒ se crediteazã prin debitul contului:
522 ”Venituri din dobânzi bancareÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu totalul cheltuielilor efectuate cu comisioanele ºi spezele bancare
suportate din conturile de disponibil din dobânzi bancare.
Contul 522 ”Venituri din dobânzi bancareÒ
Cu ajutorul acestui cont instituþiile publice înregistreazã
dobânzile bancare încasate, aferente disponibilitãþilor din
conturile de disponibil. Contul 522 ”Venituri din dobânzi
bancareÒ este un cont de pasiv. În creditul acestui cont
se înregistreazã dobânzile bancare încasate aferente disponibilitãþilor din contul de disponibil, iar în debit, închiderea
contului de cheltuieli cu comisioanele ºi spezele bancare
efectuate din contul de disponibil din dobânzi bancare.
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Soldul creditor al contului reprezintã venituri din dobânzi
bancare existente la un moment dat.
Contul 522 ”Venituri din dobânzi bancareÒ se crediteazã
prin debitul conturilor:
112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ cu dobânzile bancare încasate aferente
disponibilitãþilor din contul de disponibil;
118 ”Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valutãÒ
Ñ cu dobânzile bancare încasate aferente
disponibilitãþilor din contul de disponibil;
119 ”Disponibil cu destinaþie specialãÒ
Ñ cu dobânzile bancare încasate aferente
disponibilitãþilor din contul de disponibil;
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu soldul creditor al contului de diferenþe de curs valutar aferente disponibilitãþilor din dobânzi bancare.
Contul 522 ”Venituri din dobânzi bancareÒ se debiteazã
prin creditul conturilor:
112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu sumele din
dobânzi bancare rãmase disponibile ºi transferate
instituþiilor finanþatoare externe, conform reglementãrilor
legale;
118 ”Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valutãÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu sumele din
dobânzi bancare rãmase disponibile ºi transferate la Fondul
Naþional, în vederea transferãrii lor instituþiilor finanþatoare
externe, conform reglementãrilor legale;
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu soldul debitor
al contului de diferenþe de curs valutar aferente disponibilitãþilor din dobânzi bancare;
423 ”Cheltuieli cu comisioanele ºi spezele bancareÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu totalul cheltuielilor efectuate cu comisioanele ºi spezele bancare
suportate din contul de disponibil din dobânzi bancare.
Contul 705 ”Finanþarea din contribuþia financiarã
nerambursabilãÒ
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanþelor þine evidenþa finanþãrii primite din contribuþia financiarã nerambursabilã, potrivit memorandumurilor de finanþare încheiate cu
instituþiile finanþatoare externe.
Contul 705 ”Finanþarea din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ este un cont de pasiv.
Contabilitatea analiticã se conduce distinct pe fiecare
program de finanþare.
În creditul acestui cont se înregistreazã transferurile din
contribuþia financiarã nerambursabilã, iar în debit, închiderea contului de cheltuieli efectuate din contribuþia financiarã
nerambursabilã, precum ºi sumele rãmase disponibile ºi
transferate instituþiilor finanþatoare externe.
Soldul creditor al contului reprezintã contribuþia financiarã nerambursabilã primitã la un moment dat.
Contul 705 ”Finanþarea din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ se crediteazã prin debitul conturilor:
112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ cu sumele intrate în contul special de disponibil în
valutã al instituþiei publice care beneficiazã de contribuþie
financiarã nerambursabilã, potrivit memorandumurilor de
finanþare încheiate;
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ

Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu soldul creditor al contului de diferenþe de curs valutar aferente contribuþiei financiare nerambursabile.
Contul 705 ”Finanþarea din contribuþia financiarã nerambursabilã se debiteazã prin creditul conturilor:
112 ”Disponibil din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu sumele
rãmase disponibile ºi transferate instituþiilor finanþatoare
externe, potrivit reglementãrilor legale;
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu soldul debitor
al contului de diferenþe de curs valutar aferente contribuþiei
financiare nerambursabile;
422 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã nerambursabilãÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu totalul
cheltuielilor efectuate din contribuþia financiarã nerambursabilã.
II. Conþinutul ºi funcþiunea conturilor utilizate
pentru reflectarea în contabilitate a operaþiunilor
privind primirea ºi utilizarea fondurilor din contribuþia
financiarã a Comunitãþii Europene la dispoziþia
Fondului Naþional
Contul 112.01 ”Disponibil din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanþelor (Fondul
Naþional) þine evidenþa sumelor primite din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene, stabilite prin memorandumurile de finanþare încheiate între Comisia Comunitãþii
Europene ºi Guvernul României.
Contul 112.01 ”Disponibil din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ este
un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreazã
sumele intrate din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene, puse la dispoziþie Fondului Naþional, precum ºi
dobânzile bancare încasate aferente disponibilitãþilor, iar în
credit, sumele transferate din cont pe programe de
finanþare, comisioanele percepute de bancã pentru
operaþiuni efectuate în contul de disponibil ºi sumele
rãmase disponibile, transferate din contul de disponibil în
conturile Comunitãþii Europene.
Evidenþa operaþiunilor în acest cont se conduce în lei
pentru disponibilul în lei ºi în lei ºi în valutã pentru disponibilul în valutã la cursul de schimb INFO-euro din luna
efectuãrii operaþiunii.
Contabilitatea analiticã se conduce distinct, pe fiecare
program, subprogram, proiect ºi subproiect.
Soldul debitor al contului reprezintã disponibilitãþile
bãneºti aflate în contul de disponibil.
Contul 112.01 ”Disponibil din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ se
debiteazã prin creditul conturilor:
195 ”Viramente interneÒ
Ñ cu sumele depuse în numerar în cont sau virate în
cont din alte conturi de disponibil;
220 ”DebitoriÒ
Ñ cu sumele rãmase disponibile ºi încasate de la
unitãþile beneficiare, în vederea transferãrii acestora
Comunitãþii Europene, la sfârºitul programelor de finanþare;
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ñ la finele lunii, cu diferenþele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluãrii disponibilitãþilor în valutã
aflate în conturile de disponibil;
522 ”Venituri din dobânzi bancareÒ
Ñ cu dobânzile bancare încasate aferente
disponibilitãþilor din contul de disponibil;
705.01 ”Finanþarea din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
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Ñ cu sumele intrate în contul special de disponibil în
valutã al Ministerului Finanþelor (Fondul Naþional) din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene, potrivit memorandumului de finanþare încheiat.
Contul 112.01 ”Disponibil din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ se
crediteazã prin debitul conturilor:
195 ”Viramente interneÒ
Ñ cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate în
alte conturi de disponibil;
220 ”DebitoriÒ
Ñ cu sumele transferate din contul de disponibil beneficiarilor de programe finanþate din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului Naþional;
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ñ la sfârºitul lunii, cu diferenþele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluãrii disponibilitãþilor în
valutã aflate în conturile de disponibil;
423 ”Cheltuieli cu comisioanele ºi spezele bancareÒ
Ñ cu comisioanele ºi spezele bancare percepute pentru
operaþiunile efectuate;
522 ”Venituri din dobânzi încasateÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu sumele din
dobânzi rãmase disponibile ºi transferate la Comunitatea
Europeanã, potrivit reglementãrilor legale;
705.01 ”Finanþarea din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu sumele
rãmase disponibile ºi transferate Comunitãþii Europene,
potrivit reglementãrilor legale.
Contul 422.01 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanþelor (Fondul
Naþional) þine evidenþa cheltuielilor efectuate din contribuþia
financiarã a Comunitãþii Europene, stabilite prin memorandumurile de finanþare încheiate între Comisia Comunitãþii
Europene ºi Guvernul României.
Contul 422.01 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ este
un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreazã
cheltuielile efectuate din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene, potrivit memorandumurilor de finanþare pe
mãsura justificãrii lor, iar în credit, închiderea contului de
cheltuieli din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene,
la terminarea programelor de finanþare.
Contabilitatea analiticã în cadrul contului 422.01
”Cheltuieli din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene
la dispoziþia Fondului NaþionalÒ se conduce distinct, pentru
fiecare program de finanþare, subprogram, proiect ºi subproiect.
Soldul debitor al contului, înaintea operaþiunilor de
închidere, reprezintã cheltuielile efectuate din contribuþia
financiarã a Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului
Naþional la un moment dat.
Contul 422.01 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ se
debiteazã prin creditul contului:
220 ”DebitoriÒ
Ñ cu cheltuielile efectuate din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului Naþional, pe
mãsura justificãrii acestora.
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Contul 422.01 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ se
crediteazã prin debitul contului:
705.01 ”Finanþarea din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu totalul
cheltuielilor efectuate din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene la dispoziþia Fondului Naþional.
Contul 705.01 ”Finanþarea din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanþelor (Fondul
Naþional) þine evidenþa finanþãrii primite din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului
Naþional, potrivit memorandumurilor de finanþare încheiate
între Comisia Comunitãþii Europene ºi Guvernul României.
Contul 705.01 ”Finanþarea din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ este
un cont de pasiv.
Contabilitatea analiticã se conduce distinct, pe fiecare
program de finanþare, subprogram, proiect ºi subproiect.
În creditul acestui cont se înregistreazã transferurile din
contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene la dispoziþia
Fondului Naþional, iar în debit, închiderea contului de
cheltuieli efectuate din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene, precum ºi sumele rãmase disponibile, care vor fi
rambursate Comunitãþii Europene.
Soldul creditor al contului reprezintã contribuþia
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului Naþional la un
moment dat.
Contul 705.01 ”Finanþarea din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ se
crediteazã prin debitul conturilor:
112.01 ”Disponibil din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
Ñ cu sumele intrate în contul special de disponibil în
valutã al Ministerului Finanþelor, din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene, potrivit memorandumurilor de
finanþare.
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu soldul creditor al contului de diferenþe de curs valutar aferente contribuþiei financiare a Comunitãþii Europene.
Contul 705.01 ”Finanþarea din contribuþia financiarã a
Comunitãþii Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ se
debiteazã prin creditul conturilor:
112.01 ”Disponibil din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu sumele
rãmase disponibile ºi transferate Comunitãþii Europene,
potrivit reglementãrilor legale.
412 ”Diferenþe de curs valutarÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu soldul debitor
al contului de diferenþe de curs valutar aferente contribuþiei
financiare a Comunitãþii Europene.
422.01 ”Cheltuieli din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene la dispoziþia Fondului NaþionalÒ
Ñ la sfârºitul programelor de finanþare, cu totalul
cheltuielilor efectuate din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene la dispoziþia Fondului Naþional.

NOTÃ: Prevederile planului de conturi ºi ale instrucþiunilor de aplicare nu constituie temei legal pentru efectuarea unor operaþiuni, ci servesc
numai la înregistrarea în contabilitate a acestor operaþiuni. Orice operaþiune economico-financiarã supusã înregistrãrii în contabilitate trebuie efectuatã în
concordanþã strictã cu prevederile actului normativ care reglementeazã operaþiunea respectivã.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/14.VIII.2000
ANEXA Nr. 3
la precizãri
MONOGRAFIA

principalelor operaþiuni privind primirea ºi utilizarea fondurilor contribuþiei financiare
a Comunitãþii Europene
Nr.
crt.
1

I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Explicaþia operaþiunilor

Conturi
debitoare

Conturi
creditoare

2

3

4

La Ministerul Finanþelor (Fondul Naþional):
sume transferate de la Comunitatea Europeanã
dobânzi bancare încasate, aferente disponibilitãþilor
sume transferate beneficiarilor pentru finanþarea programelor
înregistrarea cheltuielilor efectuate de beneficiari din contribuþia
financiarã a Comunitãþii Europene, pe mãsura justificãrii acestora,
pe baza contului de execuþie
cheltuieli efectuate pentru speze ºi comisioane bancare
la sfârºitul lunii, diferenþe de curs valutar favorabile
la sfârºitul lunii, diferenþe de curs valutar nefavorabile
transferul sumelor din contul de finanþare în contul de depozit:
Ð ieºiri de sume din contul de disponibil
Ð intrãri de sume în contul de depozit
transferul sumelor dintr-un cont de disponibil în alt cont de disponibil:
Ð ieºiri de sume din contul de disponibil
Ð intrãri de sume în contul de disponibil
la sfârºitul programelor de finanþare, închiderea contului de cheltuieli
pentru comisioane ºi speze bancare
la sfârºitul programului de finanþare, închiderea contului de diferenþe
de curs aferente disponibilitãþilor din dobânzi bancare
la sfârºitul programelor de finanþare, transferul la Comunitatea Europeanã a sumelor din dobânzi bancare rãmase nefolosite
sumele rãmase neutilizate, primite de la unitãþile beneficiare, în vederea transferãrii la Comunitatea Europeanã, la sfârºitul programului de
finanþare
la sfârºitul programelor de finanþare, închiderea contului de cheltuieli
efectuate din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene
la sfârºitul programelor de finanþare, închiderea soldului creditor al
contului de diferenþe de curs valutar
la sfârºitul programelor de finanþare, închiderea soldului debitor al
contului de diferenþe de curs valutar
la sfârºitul programelor de finanþare, transferul sumelor rãmase
nefolosite din contribuþia Comunitãþii Europene în conturile Comunitãþii
Europene

112.01/01, 02, 03
112.01/01, 02, 03
220/analitic distinct
422.01/01, 02, 03

705.01/01, 02, 03
522/analitic distinct
112.01/01, 02, 03
220/analitic distinct

423/analitic distinct
112.01/01, 02, 03
412

112.01/01, 02, 03
412
112.01/01, 02, 03

195
112.01/01, 02, 03

112.01/01, 02, 03
195

195
112.01/01, 02, 03
522/analitic distinct

112.01/01, 02, 03
195
423/analitic distinct

522
412
522/analitic distinct

412
522
112.01/01, 02, 03

112.01/01, 02, 03

220/analitic distinct

705.01/01, 02, 03

422.01/01, 02, 03

412

705.01/01, 02, 03

705.01/01, 02, 03

412

705.01/01, 02, 03

112.01/01, 02, 03

II. La Ministerul Finanþelor (Oficiul de Plãþi ºi Contractare PHARE Ñ
O.P.C.P.) ºi la Agenþia Naþionalã de Dezvoltare Regionalã Ñ A.N.D.R.:
1. încasarea sumelor de la Fondul Naþional
118/analitic distinct/ 337/analitic distinct
în valutã
sau
119.01/analitic
distinct/în lei
2. dobânzi încasate aferente disponibilitãþilor
118/analitic distinct/ 522/analitic distinct
în valutã
sau
119.01/analitic
distinct/în lei
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1

2

3. sume transferate beneficiarilor pentru finanþarea programelor

3

4

220/analitic distinct

4. înregistrarea cheltuielilor efectuate din contribuþia financiarã a 421/analitic distinct
Comunitãþii Europene, pe mãsura justificãrii lor, pe baza contului
de execuþie
5. sumele rãmase disponibile, transferate la Fondul Naþional în vederea 337/analitic distinct
transferãrii la Uniunea Europeanã, la sfârºitul programelor de finanþare

6. sume rãmase disponibile, primite de la unitãþile beneficiare, în vederea 118/analitic
transferãrii la Fondul Naþional, la sfârºitul programului de finanþare distinct/în valutã
7. diferenþe de curs valutar favorabile, la sfârºitul lunii

118/analitic
distinct/în valutã

8. diferenþe de curs valutar nefavorabile, la sfârºitul lunii
9. cheltuieli efectuate pentru speze ºi comisioane bancare

423/analitic

10. înregistrarea cheltuielilor efectuate potrivit reglementãrilor legale ºi în
limita prevederilor bugetului aprobat

421/analitic

11. plata furnizorilor

234/analitic

12. la sfârºitul programelor de finanþare, închiderea contului de cheltuieli
din contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene
13. la sfârºitul programelor de finanþare, închiderea contului de cheltuieli
cu comisioanele ºi spezele bancare
14. transferul sumelor din contul de finanþare curent în contul de depozit:
Ð ieºiri de sume din contul de disponibil
Ð intrãri de sume în contul de depozit
15. transferul sumelor dintr-un cont de disponibil în alt cont de disponibil:
Ð ieºiri de sume din contul de disponibil

337/analitic

Ð intrãri de sume în contul de disponibil

16. la sfârºitul programelor de finanþare, transferul la Fondul Naþional al
sumelor din dobânzi bancare rãmase nefolosite, în vederea transferãrii
lor la Comunitatea Europeanã
17. la sfârºitul programelor de finanþare, închiderea soldului creditor al
contului de diferenþe de curs valutar
18. la sfârºitul programelor de finanþare, închiderea soldului debitor al
contului de diferenþe de curs valutar

118/analitic distinct/
în valutã
sau
119.01/analitic
distinct/în lei
220/analitic distinct

118/analitic distinct/
în valutã
sau
119.01/analitic
distinct/în lei
220/analitic distinct

412

412 118/analitic distinct/
în valutã
distinct 118/analitic distinct/
în valutã
sau
119.01/analitic
distinct/în lei
distinct 234/analitic distinct
600/analitic distinct
etc.
distinct 118/analitic distinct/
în valutã
sau
119.01/analitic
distinct/în lei
distinct 421/analitic distinct

522/analitic distinct

423/analitic distinct

195
118/analitic distinct

118/analitic distinct
195

195

118/analitic distinct/
în valutã
sau
119.01/analitic
distinct/în lei

118/analitic distinct/ 195
în valutã
sau
119.01/analitic
distinct/în lei
522/analitic distinct 118/analitic distinct/
în valutã
412

337/analitic distinct

337/analitic distinct

412
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ANEXA Nr. 4
la precizãri
REFLECTAREA

în contabilitatea agenþilor economici a principalelor operaþiuni economice privind primirea ºi
utilizarea sumelor provenite din contribuþia financiarã nerambursabilã

Nr.
crt.

Conturi
debitoare

Explicaþia operaþiunilor

1. înregistrarea sumelor primite în contul de disponibil
2. înregistrarea mijloacelor fixe achiziþionate
3. înregistrarea lucrãrilor executate ºi a prestãrilor de servicii facturate
de furnizori pentru lucrãrile de investiþii
4. înregistrarea obiectelor de inventar achiziþionate ºi uzura acestora
5. plata facturilor pentru lucrãri efectuate, servicii prestate, mijloace fixe
ºi obiecte de inventar achiziþionate
6. înregistrarea mijloacelor fixe conform proceselor-verbale de recepþie
7. înregistrarea amortizãrii aferente mijloacelor fixe care nu aparþin
domeniului public al statului sau unitãþilor administrativ-teritoriale

Conturi
creditoare

5124
212
231

118
404
404

321
602
404
401
212
681

401
322
5124
5124
231
281

NOTÃ:

Agenþii economici care beneficiazã de contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene, precum ºi
de fonduri din cofinanþare aferente acestora sunt obligaþi sã þinã evidenþa sumelor primite ºi
utilizate folosind conturi analitice distincte.

ANEXA Nr. 5
la precizãri
REFLECTAREA

în contabilitatea agenþiilor pentru dezvoltare regionalã
a principalelor operaþiuni privind primirea ºi utilizarea sumelor provenite
din contribuþia financiarã nerambursabilã

Nr.
crt.
1

I.

Explicaþia operaþiunilor

Conturi
debitoare

Conturi
creditoare

2

3

4

În contabilitatea agenþiilor pentru dezvoltare regionalã:

1. înregistrarea sumelor încasate prin contul de disponibil cu destinaþie
specialã
2. înregistrarea cheltuielilor efectuate, potrivit legii

513

791

%
%
Conturile din clasa 6 401, 513 etc.
(analitice distincte
privind activitãþile cu
destinaþie specialã)

3. sume transferate altor beneficiari de contribuþie financiarã nerambursabilã

461

513

4. înregistrarea cheltuielilor efectuate din contribuþia financiarã a Comunitãþii
Europene, pe mãsura justificãrii lor

657

461

5. la sfârºitul lunii, închiderea contului de venituri ºi a conturilor de 1201.02
cheltuieli
ºi
791

%
Conturile din clasa 6
1201.02
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1

2

3

4

II. În contabilitatea persoanelor juridice fãrã scop lucrativ, beneficiare
ale contribuþiei financiare nerambursabile:
1. înregistrarea sumelor încasate prin contul de disponibil de la agenþie

5121

737

2. înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate potrivit legii

%
%
Conturile din clasa 6 401, 5121, 5311 etc.
(analitice distincte pe
naturi de cheltuieli)

3. la sfârºitul lunii, închiderea contului de venituri ºi a conturilor de
cheltuieli

1201.01

%
Conturile din clasa 6

ºi
737

1201.01

NOTÃ:

Potrivit prevederilor pct. 98 din anexa la Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.591/1998, excedentul privind activitãþile cu destinaþie specialã nu se repartizeazã, fiind trecut la contul 1071.02
”Rezultatul reportat al activitãþilor cu destinaþie specialãÒ. Aceastã dispoziþie se aplicã ºi în cazul
excedentului realizat din contribuþia financiarã nerambursabilã.
Potrivit prevederilor pct. 95 din anexa la Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.591/1998, în
cadrul categoriilor de cheltuieli dupã natura lor, prevãzute la pct. 94, conturile de cheltuieli
respective se dezvoltã în analitice distincte pe feluri de activitãþi, respectiv activitãþi fãrã scop
lucrativ, activitãþi cu destinaþie specialã, potrivit legii, ºi activitãþi economice, iar în continuare se
pot dezvolta în analitic în funcþie de anumite reglementãri sau potrivit nevoilor proprii.
În consecinþã, agenþiile pentru dezvoltare regionalã înregistreazã cheltuielile în analitice
distincte, deschise pentru activitatea cu destinaþie specialã.

ANEXA Nr. 6
la precizãri
RAPORTAREA

contribuþiei financiare a Comunitãþii Europene (PHARE)
Conturile contabile privind reflectarea contribuþiei financiare a Comunitãþii Europene se raporteazã trimestrial ºi
anual în bilanþul contabil pentru instituþiile publice.
1. Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã,
Administraþia Naþionalã a Drumurilor din România ºi Oficiul
de Plãþi ºi Contractare PHARE raporteazã Ministerului
Finanþelor (Direcþia Fondul Naþional de Preaderare), pânã în
data de 20 a lunii urmãtoare expirãrii trimestrului, sumele
încasate de la Fondul Naþional ºi plãþile efectuate potrivit
bugetului aprobat, pe structura contului de execuþie prezentat în continuare în formularul cuprins în anexa nr. 15-c la
Darea de seamã contabilã pentru instituþii publice.
2. Direcþia Fondul Naþional de Preaderare analizeazã
concordanþa dintre contul de execuþie propriu, întocmit în
baza datelor din evidenþa contabilã proprie, ºi datele prezentate de beneficiarii contribuþiei financiare a Comunitãþii
Europene ºi raporteazã Ministerului Finanþelor (Direcþia
generalã buget ºi contabilitate internã Ñ Serviciul control
financiar preventiv ºi contabilitatea fondurilor comunitare)
sumele încasate de la Comunitatea Europeanã ºi plãþile

efectuate potrivit bugetului aprobat, pe structura contului de
execuþie prezentat în formularul cuprins în anexa nr. 15-c
la Darea de seamã contabilã pentru instituþii publice.
3. Pe baza conturilor de execuþie prezentate de Agenþia
Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, Administraþia
Naþionalã a Drumurilor din România ºi de Oficiul de Plãþi ºi
Contractare PHARE, Direcþia generalã buget ºi contabilitate
internã Ñ Serviciul control financiar preventiv ºi contabilitatea fondurilor comunitare înregistreazã în contabilitate justificarea sumelor primite ºi utilizate de acestea.
4. Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã ºi
Ministerul Finanþelor (Oficiul de Plãþi ºi Contractare PHARE)
raporteazã Contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene în
Darea de seamã contabilã pentru instituþii publice, trimestrial, cu ajutorul formularului cuprins în anexa nr. 15
”Disponibil din mijloace cu destinaþie specialãÒ.
5. Pe mãsura aprobãrii altor programe ºi subprograme
în baza memorandumurilor de finanþare, structura contului
de execuþie se completeazã corespunzãtor.
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CONTUL DE EXECUÞIE

privind contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene (PHARE) la finele trimestrului....................
Anexa nr. 15-c la Darea de seamã contabilã pentru instituþii publice (model)

Denumirea programelor

Codul

Prevederi
din bugetul
aprobat
(cumulat
de la
începutul
programului
de
finanþare)*)

1

2

3

Contribuþia financiarã a Comunitãþii Europene (PHARE),
din care:

RO98
euro
mii lei

Memorandumul de finanþare privind Programul Naþional
PHARE 1998, la dispoziþia Fondului Naþional Ð ROFN1,
din care:

RO98FN1
euro
mii lei

Subprogramul ”Întãrirea democraþiei, a statului de drept
ºi a drepturilor omuluiÒ din cadrul Memorandumului
de finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la
dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE RO9803

RO9803
euro
mii lei

Subprogramul ”Întãrirea capacitãþii instituþionale ºi
administrative de adaptare a aquisului comunitarÒ din
cadrul Memorandumului de finanþare privind Programul
Naþional PHARE 1998, la dispoziþia Oficiului de Plãþi
ºi Contractare PHARE RO9804

RO9804
euro
mii lei

Subprogramul ”Viitoarea integrare a României în
piaþa internãÒ din cadrul Memorandumului de finanþare
privind Programul Naþional PHARE 1998, la dispoziþia
Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE RO9805

RO9805
euro
mii lei

Subprogramul ”Sprijinirea României în vederea îndeplinirii
obligaþiilor pilonului al treileaÒ în cadrul Memorandumului
de finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998,
la dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE
RO9806

RO9806
euro
mii lei

Componentele de twinning ale Proiectului ”Politica regionalã ºi de coeziuneÒ din cadrul Memorandumului de
finanþare privind Programul Naþional PHARE 1998, la
dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE RO980701

RO980701
euro
mii lei

Memorandumul de finanþare privind Programul Naþional
PHARE 1998, la dispoziþia Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã RO98071

RO980701
euro
mii lei

Proiectul ”Privatizarea bãncilor de stat ºi supravegherea
societãþilor de asigurareÒ, la dispoziþia Oficiului de Plãþi
ºi Contractare PHARE RO980901

RO980901
euro
mii lei

Memorandumul de finanþare privind Programul Naþional
PHARE 1998, la dispoziþia Administraþiei Naþionale a
Drumurilor RO980702

RO980702
euro
mii lei

Finanþarea privind Facilitatea pentru infrastructuri de
mari dimensiuni pe anul 1998, la dispoziþia Fondului
Naþional Ñ ROFN2, din care:

RO98FN2
euro
mii lei

Sume
încasate
(cumulat
de la
începutul
programului
de
finanþare)**)
4

Dobânzi
Transferuri/
încasate
Plãþi
(cumulat
(cumulat
de la
de la
începutul
începutul
programului programului
de
de
finanþare)**) finanþare)***)
5

6

Plãþi de
comisioane
ºi speze
bancare
Disponibil
(cumulat
la sfârºitul
de la
perioadei)****)
începutul
programului
de
finanþare)***)
7

8
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1

2

Proiectul ”România Ñ Proiecte de reabilitare a drumurilor
naþionaleÒ din cadrul Memorandumului finanþare privind
facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe
anul 1998, la dispoziþia Administraþiei Naþionale a
DrumurilorÒ RO9808

RO9808
euro
mii lei

Memorandumul de finanþare privind facilitatea de recuperare (Pre-Ins-Facility) pentru anul 1998, la dispoziþia
Fondului Naþional Ñ ROFN3, din care:

RO98FN3
euro
mii lei

Proiectul ”Privatizarea bãncilor de stat ºi privatizarea
ºi supravegherea societãþilor de asigurareÒ la dispoziþia
Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHAREÒ RO980901

RO980901
euro
mii lei

Proiectul ”Fond pentru reconstrucþia zonelor miniereÒ, la
dispoziþia Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE
RO980902

RO980902
euro
mii lei

****)
****)
****)
****)

3

4

5

6

7

8

Prevederile din bugetul aprobat se evalueazã la cursul INFO-euro din ultima lunã a perioadei de raportare.
Încasãrile se evalueazã la cursul INFO-euro din luna în care au fost efectuate.
Plãþile se evalueazã la cursul INFO-euro din luna în care au fost efectuate.
Disponibilul la sfârºitul perioadei se evalueazã la cursul INFO-euro din ultima lunã a perioadei de raportare.

Oficiul de Autorizare a Programelor
(PAO)

Oficiul Naþional cu Autorizarea
(NAO)

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea modificãrii Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 11/1999
privind acordarea de facilitãþi fiscale agenþilor economici
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãþi fiscale agenþilor economici, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 134/1999, ºi ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 11/1999 privind
acordarea de facilitãþi fiscale agenþilor economici, aprobate
prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 561/1999, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 24 iunie
1999, se modificã dupã cum urmeazã:
a) Alineatul (1) al punctului 5 va avea urmãtorul
cuprins:
Ç5. Ñ (1) Înregistrarea în contabilitate, în cursul anului
1999 sau, dupã caz, 12 luni consecutive, a sumelor virate

integral la bugetul de stat la nivelul sumelor datorate ºi
înregistrate se realizeazã astfel:
%
=
5121 ”Conturi la bãnci
în leiÒ
441 ”Impozitul pe profitÒ
4423 ”T.V.A. de platãÒ
444 ”Impozitul pe salariiÒ
sau, dupã caz,
444 ”Impozitul pe salariiÒ
analitic ”Impozitul pe venituri din salarii Ñ 2000Ò
446 ”Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ (accize)
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446 ”Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ (impozit
pe þiþei ºi gaze naturale).È
b) Litera b) a alineatului (2) al punctului 5 va avea
urmãtorul cuprins:

Çb) în cazul compensãrii cu alte sume datorate de contribuabili, reprezentând impozite ºi taxe scadente:
%
=
7718 ”Alte venituri
excepþionale din
operaþiuni de gestiuneÒ
441 ”Impozitul pe profitÒ
4423 ”T.V.A. de platãÒ
444 ”Impozitul pe salariiÒ
analitic ”Impozitul pe venituri din salarii Ñ 2000Ò
446 ”Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilateÒ
448 ”Alte datorii ºi creanþe cu bugetul statuluiÒ.È

c) Punctul 6 va avea urmãtorul cuprins:
Ç6. De prevederile art. 3 din ordonanþã beneficiazã contribuabilii, persoane juridice, care, dupã efectuarea plãþilor
restante la bugetul de stat, reprezentând impozit pe profit,
impozit pe salarii (pentru perioada aferentã anului 1999)
sau impozit pe venituri din salarii (pentru perioada aferentã
anului 2000), T.V.A., accize ºi impozit pe þiþei ºi gaze naturale, îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii timp de
12 luni consecutive:
Ñ achitã integral la termenele legale sau în condiþiile
precizate la art. 2 din ordonanþã toate obligaþiile curente la
bugetul de stat, reprezentând impozit pe profit, impozit pe
salarii (pentru perioada aferentã anului 1999) sau impozit
pe venituri din salarii (pentru perioada aferentã anului
2000), T.V.A., accize ºi impozit pe þiþei ºi gaze naturale,
aferente perioadei menþionate;
Ñ achitã toate ratele din sumele eºalonate cu termene
de platã în perioada menþionatã.È
d) Punctul 7 va avea urmãtorul cuprins:
Ç7. Contribuabilii, persoane juridice, care, conform înregistrãrilor proprii, se încadreazã în prevederile art. 3 din
ordonanþã, întocmesc ”Situaþia privind obligaþiile la bugetul
de stat, achitate conform prevederilor art. 3 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 11/1999, 12 luni consecutiveÒ,
conform modelului nr. 2 anexat la prezentele norme metodologice. Pe baza acestei situaþii ei pot solicita organelor
fiscale teritoriale la care sunt înregistraþi ca plãtitori de
impozite ºi taxe verificarea constituirii obligaþiilor curente la
bugetul de stat pe cele 12 luni consecutive, reprezentând
impozit pe profit, impozit pe salarii (pentru perioada aferentã anului 1999) sau impozit pe venituri din salarii (pentru perioada aferentã anului 2000), T.V.A., accize ºi impozit
pe þiþei ºi gaze naturale, ºi a plãþilor efective în contul
acestor obligaþii.È
e) Punctul 8 va avea urmãtorul cuprins:
Ç8. Organele fiscale teritoriale procedeazã la verificarea
datelor înscrise în situaþia întocmitã conform prevederilor
pct. 7 ºi depusã de contribuabilul persoanã juridicã.

Rezultatele verificãrii se înscriu într-un act de constatare,
în care se vor preciza încadrarea contribuabilului în prevederile art. 3 din ordonanþã, precum ºi reducerea care se
acordã pentru fiecare obligaþie fiscalã. Un exemplar al
actului de constatare întocmit va fi transmis contribuabilului.È
f) Alineatul (1) al punctului 9 va avea urmãtorul
cuprins:
Ç9. Ñ (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 1, 2
sau 3 din ordonanþã, dupã caz, contribuabilii, persoane
juridice, trebuie sã îºi achite integral obligaþiile curente la
bugetul de stat, reprezentând impozit pe profit, impozit pe
salarii (pentru perioada aferentã anului 1999) sau impozit
pe venituri din salarii (pentru perioada aferentã anului
2000), T.V.A., accize ºi impozit la þiþei ºi gaze naturale.È
g) Punctul 10 va avea urmãtorul cuprins:
Ç10. Contribuabilii, persoane juridice, la care din
evidenþele proprii rezultã cã s-au încadrat în prevederile
art. 1, 2 sau 3 din ordonanþã, dupã caz, beneficiazã lunar,
de la începutul anului, dacã se încadreazã în prevederile
art. 1 ori 2 sau, dupã caz, lunar de la expirarea celor
12 luni consecutive conform art. 3, pânã la sfârºitul anului
2000, de o bonificaþie de 5% pentru fiecare obligaþie
curentã la bugetul de stat, reprezentând impozit pe profit,
impozit pe venituri din salarii, T.V.A., accize ºi impozit pe
þiþei ºi gaze naturale, achitatã în termenul legal.È
h) Punctul 11 va avea urmãtorul cuprins:
Ç11. Înregistrarea în contabilitate a bonificaþiilor de 5%
în conformitate cu prevederile art. 4 din ordonanþã, în
condiþiile înregistrãrii integrale a sumelor datorate în anul
2000 bugetului de stat, se efectueazã prin articolul contabil:
441 ”Impozitul pe profitÒ
sau, dupã caz,

=

%
5121 ”Conturi curente
la bãnci în leiÒ
(suma efectiv plãtitã)

4423 ”T.V.A. de platãÒ
444 ”Impozitul pe salarii

7718 ”Alte venituri

analitic ”Impozitul pe
venituri din salarii Ñ 2000Ò

excepþionale din
operaþiuni de gestiuneÒ
(bonificaþia de 5%)

446 ”Alte impozite, taxe
ºi vãrsãminte asimilateÒ
(accize)
446 ”Alte impozite, taxe
ºi vãrsãminte asimilateÒ
(impozit pe þiþei ºi gaze
naturale)È
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i) Punctul 12 va avea urmãtorul cuprins:

Art. II. Ñ Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi

Ç12. În anul 2000 contribuabilii, persoane juridice, care
beneficiazã de bonificaþii conform art. 4 din ordonanþã, vor
declara la termenele legale obligaþiile de platã efective
reprezentând impozit pe profit, T.V.A., impozit pe venituri
din salarii, accize ºi impozit pe þiþei ºi gaze naturale, dupã
deducerea din impozitul datorat a bonificaþiilor calculate.È
j) Modelul nr. 2 din normele metodologice se
înlocuieºte cu modelul nr. 2 anexat la prezentul ordin.

controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, precum ºi unitãþile lor subordonate vor lua
mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 20 iulie 2000.
Nr. 1.065.

MODELUL Nr. 2

Societatea/Compania..........................................
Sediul ..................................................................
Înregistratã la ................. sub nr. ...................
Codul fiscal.........................................................
Numãrul de înregistrare.....................................
SITUAÞIA*)

privind obligaþiile la bugetul de stat, achitate conform prevederilor art. 3
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 11/1999, 12 luni consecutive
Nr.
crt.

Impozite, taxe

Sumele
datorate

Termenul
de platã

Suma
achitatã

Data
plãþii

Suma
Majorãrile obligaþiilor
de
pentru care
întârziere se solicitã
reducerea

1. Impozit pe profit
2. T.V.A.
3. Impozit pe salarii (aferent perioadei
din anul 1999 cuprinse în cele
12 luni consecutive)
4. Impozit pe venituri din salarii
(aferent perioadei din anul 2000
cuprinse în cele 12 luni consecutive)
5. Accize
6. Impozit pe þiþei ºi gaze naturale

Conducãtorul unitãþii,
.............................................

Conducãtorul compartimentului financiar-contabil ,
...............................................

(numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)

(numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)

*) Situaþia se va întocmi pentru fiecare din cele 12 luni consecutive pentru care obligaþiile bugetare s-au achitat
conform art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 11/1999.

TARIFELE
aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 august 2000
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð deciziile pronunþate de secþiile unite ale Curþii Supreme de Justiþie

252.000 lei/paginã de manuscris
252.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei ºi a biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti, a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
a hotãrârii irevocabile a instanþei judecãtoreºti, prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

57.000 lei/act
304.000 lei/act
304.000 lei/act
759.000 lei/anunþ
1.100 lei/cuvânt
1.100 lei/cuvânt

304.000 lei/act

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale, precum ºi a altor sentinþe prevãzute de lege

Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale bãncilor
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, procese-verbale
ale adunãrilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã
a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice
Ñ alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege

677.000 lei/primele douã pagini
de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris (pentru
urmãtoarele pagini)
461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris
677.000 lei/anunþ
461.000 lei/paginã de manuscris
24.000 lei/rând
461.000 lei/paginã de manuscris
189.000 lei/anunþ

461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de ramurã

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã de 19%.
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