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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradele urmãtoare a unor generali
în retragere ºi acordarea gradului de general unor colonei
în retragere, veterani de rãzboi, cavaleri ai Ordinului
”Mihai ViteazulÒ, din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 14 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum
ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi, precum ºi al art. 67
alin. 1 ºi alin. 2 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se înainteazã în gradul de general de corp de armatã
urmãtorii generali de divizie în retragere:
Ñ Mirescu Gheorghe Ion;
Ñ Sitaru Alexandru Auricã.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613/29.XI.2000
Art. 2. Ñ Se înainteazã în gradul de general de divizie urmãtorii
generali de brigadã în retragere:
Ñ Coardã Ilie Mihai;
Ñ Halic Teodor Teodor;
Ñ Socol Traian Ioan.
Art. 3. Ñ Generalul de flotilã aerianã în retragere Gavriliu Alexandru
Vasile se înainteazã în gradul de general de divizie aerianã.
Art. 4. Ñ Se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor colonei
în retragere:
Ñ Florescu Pavel Vinicius Dumitru;
Ñ Guran Ion Titu;
Ñ Ionescu-Heroiu Nicolae Spiridon;
Ñ Nineaca Ilie Emilian;
Ñ Ogiolan Gheorghe Ion.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 8 noiembrie 2000.
Nr. 440.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional
Serviciul Credincios în grad de Ofiþer
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. II ºi al
art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de
decoraþii al României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã doamnei Christina Zarifopol-Illias Ordinul naþional
Serviciul Credincios în grad de Ofiþer, în semn de apreciere pentru intensa
activitate depusã în vederea mai bunei cunoaºteri a civilizaþiei ºi literaturii
româneºti în Statele Unite ale Americii.
Art. 2. Ñ Se conferã domnului Matei Cãlinescu Ordinul naþional
Serviciul Credincios în grad de Ofiþer, pentru prestigioasa ºi îndelungata sa
activitate de eseist ºi critic literar, precum ºi pentru importanta sa contribuþie
la integrarea valorilor literaturii ºi istoriei româneºti în cea universalã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 17 noiembrie 2000.
Nr. 460.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4
alin. (1), al art. 6 lit. A pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Se conferã domnului Georges de Menil
Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Comandor, în
semn de recunoaºtere a contribuþiei avute la alcãtuirea programelor guvernamentale de reformã economicã în calitatea sa de consilier pentru probleme economice pe lângã
primul-ministru al României.
Art. 2. Ñ Se conferã domnului Jean-Antoine Giansily,
viceprimar al Parisului ºi vicepreºedinte al Asociaþiei
Tratatului Atlanticului de Nord, Ordinul naþional Pentru Merit
în grad de Ofiþer, pentru sprijinul acordat timp de 20 de ani
cauzei democraþiei în România, precum ºi pentru susþinerea

eforturilor de integrare a României în structurile euroatlantice.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Cavaler ca recunoaºtere a meritelor avute în
promovarea unor fructuoase relaþii economice, culturale ºi
politice între Italia ºi România, dupã cum urmeazã:
Ñ domnului Mario Moretti Polegato, consul onorific al
României la Trevisto;
Ñ domnului Vicenzo Germano, consul onorific al
României la Bari;
Ñ domnului Camillo Zuccoli, secretar general al
Asociaþiei de prietenie ItaliaÑRomânia.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 17 noiembrie 2000.
Nr. 461.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional
Steaua României în grad de Comandor
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I ºi al
art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de
decoraþii al României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se conferã post-mortem Ordinul naþional Steaua
României în grad de Comandor lui Laurenþiu Ulici, preºedintele Uniunii
Scriitorilor din România, ca recunoaºtere a meritelor sale de scriitor ºi
eseist, pentru rectitudinea moralã ºi spiritul civic, precum ºi pentru contribuþia
sa deosebitã la fãurirea unei societãþi democratice în România.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 19 noiembrie 2000.
Nr. 462.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit în grad de Mare Cruce
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1),
al art. 6 lit. A pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Se conferã Excelenþei sale domnului Stelios
Mallikourtis, ambasadorul Republicii Elene la Bucureºti,
Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Mare Cruce, în
semn de apreciere pentru contribuþia deosebitã avutã la
dezvoltarea ºi aprofundarea tradiþionalelor relaþii de colaborare ºi prietenie româno-elene.

Art. 2. Ñ Se conferã Excelenþei sale doamnei Tjahjani
Sukadi, ambasadorul Republicii Indonezia la Bucureºti,
Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Mare Cruce, în
semn de apreciere pentru rolul pe care l-a avut în mai buna
cunoaºtere reciprocã a valorilor civilizaþiilor noastre ºi în
strângerea legãturilor dintre România ºi Republica Indonezia.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 21 noiembrie 2000.
Nr. 465.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit în grad de Comandor
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A
pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã Excelenþei sale domnului
John Fairbeigh Ordinul naþional Pentru Merit în grad de
Comandor, în semn de apreciere deosebitã pentru rolul

avut în promovarea civilizaþiei româneºti în Irlanda, precum
ºi pentru contribuþia sa la iniþierea ºi organizarea schimburilor culturale româno-irlandeze.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 24 noiembrie 2000.
Nr. 466.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul ªtefan Glãvan se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Federalã
Iugoslavia.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 24 noiembrie 2000.
Nr. 467.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional
Serviciul Credincios în grad de Cavaler
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. II ºi al
art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de
decoraþii al României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã doamnei Lois Pattison de Menil Ordinul
naþional Serviciului Credincios în grad de Cavaler, pentru consultanþa pertinentã acordatã Ministerului Culturii în probleme legate de conservarea patrimoniului cultural fix, precum ºi la reorganizarea ºi redeschiderea Muzeului
Naþional de Artã al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 24 noiembrie 2000.
Nr. 468.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional
Pentru Merit în grad de Mare Ofiþer
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. III ºi al art. 11 alin. (1)
pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã domnului Dieter Schmidt, directorul
Institutului pentru Întâlniri ºi Cooperare Internaþionalã al Fundaþiei ”Hanns
SeidelÒ, Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Mare Ofiþer, pentru sprijinul
pe care l-a dat promovãrii instituþiilor democratice din România, precum ºi
pentru contribuþia personalã deosebitã avutã în strângerea legãturilor politice
ºi economice dintre România ºi Germania.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 24 noiembrie 2000.
Nr. 470.
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ORDONANÞE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernuluui nr. 95/2000
privind stingerea unor obligaþii ale agenþilor economici care furnizeazã produse
ºi presteazã servicii pentru instituþiile publice din sistemul de apãrare naþionalã,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaþii ale agenþilor
economici care furnizeazã produse ºi presteazã servicii
pentru instituþiile publice din sistemul de apãrare naþionalã,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 iulie 2000, se
modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Obligaþiile datorate bugetului de stat, scadente pânã la data de 31 decembrie 1999 ºi neachitate de
agenþii economici care furnizeazã produse ºi presteazã
servicii pentru instituþiile publice din sistemul de apãrare
naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã se sting,
prin compensare, cu sumele aferente achiziþiilor de bunuri
ºi servicii contractate cu aceste instituþii publice, pânã la
data de 15 decembrie 2000, în limitele prevãzute pentru
fiecare furnizor ºi instituþie beneficiarã, conform prevederilor
anexei nr. 1.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Obligaþiile de platã rezultate din achiziþionarea
de produse ºi servicii se înscriu de fiecare instituþie publicã
în documentul întocmit conform anexei nr. 2 ºi precizãrilor
care o însoþesc, urmând a se prezenta agentului economic
furnizor, precum ºi ordonatorului principal de credite, în
vederea confirmãrii realitãþii ºi exactitãþii acestor obligaþii ºi
pentru verificarea încadrãrii acestora în limitele sumelor
menþionate pentru agentul economic respectiv în anexa
nr. 1.Ò
3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Organele fiscale teritoriale la care agenþii
economici prevãzuþi la art. 1 sunt înregistraþi ca plãtitori de
impozite ºi taxe, precum ºi sucursalele acestora stabilesc
obligaþiile de platã datorate de aceºtia la bugetul de stat la

data de 31 decembrie 1999 ºi neachitate pânã la data stingerii ºi le vor stinge în funcþie de cuantumul valoric al
achiziþiilor efectuate de instituþiile publice, în conformitate cu
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò
4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Pe baza documentelor justificative aprobate
de organele fiscale la care agenþii economici nominalizaþi în
anexa nr. 1 sunt înregistraþi ca plãtitori de impozite ºi taxe,
precum ºi unitãþile subordonate acestora vor opera în contabilitatea proprie stingerea sumelor datorate la bugetul de
stat, pânã la concurenþa sumelor aferente produselor
achiziþionate ºi serviciilor prestate cãtre instituþiile publice
din sistemul de apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã. Pentru agenþii economici prevãzuþi în anexa
nr. 1, care au livrat produse ori au prestat servicii facturate
pânã la data de 31 octombrie 2000 inclusiv, în limita
sumelor prevãzute pentru fiecare agent economic în
aceeaºi anexã, compensarea obligaþiilor bugetare prevãzute
la art. 1 se considerã efectuatã la data de 31 octombrie
2000.Ò
5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Instituþiile publice care efectueazã operaþiuni
de stingere prin compensare, potrivit prevederilor art. 1,
întocmesc ÇContul de execuþie privind cheltuielile bugetare
efectuate prin compensareÈ, care se prezintã ca anexã distinctã la darea de seamã contabilã anualã.Ò
6. Articolele 6 ºi 8 se abrogã.
7. Anexele nr. 1 ºi 2 se modificã ºi se înlocuiesc cu
anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta ordonanþã de urgenþã.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Sorin Frunzãverde
p. Directorul Serviciului de Informaþii Externe,
Constantin Rotaru
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Costin Georgescu
Directorul Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Neculai Stoina

ªeful Direcþiei Generale a Penitenciarelor,
Zinica Trandafirescu
Directorul Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
Ioan Sima
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Aurel Panã,
secretar de stat

Bucureºti, 24 noiembrie 2000.
Nr. 232.
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ANEXA Nr. 2

Ministerul ÉÉÉÉÉ........................
Instituþia1) ÉÉÉÉÉ.......................
Adresa ÉÉÉÉÉÉÉ....................
Codul fiscal ÉÉÉÉÉÉ...............
DOCUMENTUL

nr. ................. din ..................
de stingere a obligaþiilor de platã, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/2000,
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. .................
în relaþia cu 2) .....................................................................
.....................................................................
COD FISCAL
2)
4)
Nr.
rând

Explicaþii

1. Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind livrarea/prestarea de3) ...................
....................................................................., datorate ºi neachitate pânã la data stingerii
obligaþiilor de platã.

Suma
Ñ lei Ñ

01

.......................

02

.......................

03
04
05
06
07
08

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

Rãspundem pentru datele de mai sus.
Ordonator de credite,
L.S.

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

2. Agentul economic2) .............................................................................................................
Confirmãm exactitatea datelor de la pct. 1.
Director,
L.S.

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

3. Confirmãm pe propria rãspundere datele de la pct. 1 ºi încadrarea în limita maximã
precizatã pentru furnizorul2) ..............................................................................................
Ordonator principal de credite,
L.S.

Director economic,

4. Organ fiscal teritorial .........................................................................................................
4.1. Datoriile cãtre bugetul de stat ale2) ....................., în sumã totalã de .......................,
din care:
a) 010100 Impozit pe profit ...................................................................................................
b) 020101 Impozit pe salarii .................................................................................................
c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale ............................................
d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã ................................................................................
e) 140101 Accize ...................................................................................................................
f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi gazele naturale din producþia internã ................................

1)

Denumirea completã a instituþiei publice, fãrã iniþiale.
Denumirea completã a agentului economic furnizor/prestator, fãrã iniþiale, adresa ºi codul fiscal. În cazul în care este sucursalã sau filialã,
se indicã ºi denumirea persoanei juridice cãreia îi sunt subordonate.
3) Se înscrie, dupã caz, produsul sau serviciul achiziþionat.
4) Se completeazã numai în cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale ºi/sau filiale.
2)
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Nr.
rând

Explicaþii

Suma
Ñ lei Ñ

4.2. Se sting obligaþiile cãtre bugetul de stat ale2) ...........................................................,
în sumã totalã de: ................................................................................................................,

09

.......................

10
11
12
13
14
15

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

16

.......................

17

.......................

18
19
20
21
22
23

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

24

.......................

25
26
27
28
29
30

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

din care:
a) 010100 Impozit pe profit ..................................................................................................
b) 020101 Impozit pe salarii .................................................................................................
c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale ...........................................
d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã ...............................................................................
e) 140101 Accize ...................................................................................................................
f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi gazele naturale din producþia internã .................................
4.3. Obligaþii ale instituþiei publice rãmase nestinse la nivelul organelor fiscale teritoriale
în evidenþa cãrora se aflã înregistrate sucursalele ºi/sau filialele, transmise pentru
a fi stinse de cãtre organele fiscale teritoriale în a cãror evidenþã se aflã agentul
economic, persoanã juridicã, cãruia îi sunt subordonate (pct. 1 Ñ pct. 4.2)
...........................................................................................................................................
Director,
L.S.

ªef serviciu,

5. Organul fiscal teritorial în a cãrui razã îºi are sediul fiscal agentul economic, persoanã
juridicã, din care face parte furnizorul/prestatorul
5.1 Obligaþii datorate bugetului de stat de 4) ...................., în sumã totalã de ...............,
din care:
a) 010100 Impozit pe profit ...................................................................................................
b) 020101 Impozit pe salarii ..................................................................................................
c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .............................................
d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã ................................................................................
e) 140101 Accize ....................................................................................................................
f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi gazele naturale din producþia internã ..................................
5.2 Se sting obligaþiile cãtre bugetul de stat ale4) ............, în sumã totalã de: ...............,
din care:
a) 010100 Impozit pe profit.....................................................................................................
b) 020101 Impozit pe salarii ..................................................................................................
c) 080103 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale .............................................
d) 130100 Taxa pe valoarea adãugatã .................................................................................
e) 140101 Accize ....................................................................................................................
f) 140102 Impozit la þiþeiul ºi gazele naturale din producþia internã .................................
Director,
L.S.

ªef serviciu,

PRECIZÃRI

privind întocmirea ºi circuitul documentului de stingere a obligaþiilor de platã,
precum ºi reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de stingere a acestora
I. Întocmirea ºi circuitul documentului de stingere a
obligaþiilor de platã
1. Documentul de stingere a obligaþiilor de platã se
întocmeºte în 5 exemplare originale de cãtre fiecare
instituþie publicã din sistemul de apãrare naþionalã, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã, pentru fiecare agent economic faþã de care are obligaþii de platã.
Ordonatorul de credite al instituþiei publice înscrie, pe
propria rãspundere (pct. 1), suma reprezentând obligaþiile
de platã datorate agentului economic pentru livrarea/prestarea unor produse/servicii, pe baza facturilor ºi a altor documente legal întocmite, primite de la acesta.
Toate exemplarele documentului de stingere a
obligaþiilor de platã sunt transmise de instituþia publicã

furnizorului/prestatorului menþionat în document, în vederea
confirmãrii obligaþiilor datorate de aceasta (pct. 2), precum
ºi ordonatorului principal de credite, pentru confirmarea
pe propria rãspundere a obligaþiilor instituþiei publice faþã
de furnizor/prestator ºi, totodatã, a încadrãrii acestor
sume în limita maximã precizatã în anexa nr. 1, pentru
furnizorul/prestatorul respectiv (pct. 3).
Dupã obþinerea acestor confirmãri instituþia publicã transmite toate exemplarele documentului de stingere a
obligaþiilor de platã organului fiscal teritorial la care furnizorul/prestatorul este înregistrat ca plãtitor de impozite ºi taxe
(pct. 4).
Organul fiscal teritorial verificã întocmirea corectã a
documentului de stingere a obligaþiilor de platã ºi înscrie
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(pct. 4.1) cuantumul obligaþiilor datorate bugetului de stat
de cãtre furnizorul/prestatorul respectiv, scadente pânã la
data de 31 decembrie 1999 ºi neachitate pânã la data
stingerii, pe felurile de impozite ºi taxe menþionate în formular, cumulat cu cel al majorãrilor de întârziere aferente
acestora, calculate tot la data de 31 decembrie 1999.
Organul fiscal teritorial efectueazã stingerea obligaþiilor
datorate bugetului de stat, nominalizate în formular
(pct. 4.2), în ordinea prevãzutã de Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, îºi reþine un exemplar al documentului, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite:
Ñ instituþiei publice;
Ñ unitãþii furnizoare/prestatoare;
Ñ ordonatorului principal de credite din care face parte
instituþia publicã;
Ñ direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti
(Serviciul buget ºi achiziþii publice), în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul instituþia publicã.
2. În cazul în care furnizorul/prestatorul este o sucursalã
sau o filialã subordonatã unui agent economic persoanã
juridicã, instituþia publicã va întocmi documentul de stingere
a obligaþiilor de platã în 7 exemplare.
a) Dacã nivelul obligaþiilor de platã datorate bugetului de
stat de sucursalã sau de filialã este mai mare decât suma
de încasat de la instituþia publicã, organul fiscal teritorial la
care sucursala/filiala este înregistratã ca plãtitor de impozite ºi taxe va proceda conform pct. 1, transmiþând apoi
exemplarele 6 ºi 7 organului fiscal teritorial la care este
înregistrat ca plãtitor de impozite ºi taxe agentul economic
din care face parte subunitatea furnizoare/prestatoare.
Acesta îºi va reþine un exemplar, iar celãlalt exemplar îl va
transmite agentului economic, persoanã juridicã, din care
face parte sucursala sau filiala.
b) În condiþiile în care o sucursalã sau o filialã, subordonatã unui agent economic persoanã juridicã, care a furnizat produse/servicii unei instituþii publice, nu are obligaþii
restante la bugetul de stat sau nivelul acestora este mai
mic decât suma de încasat de la instituþia publicã în
cauzã, suma, respectiv diferenþa datoratã de instituþia
publicã furnizorului respectiv, va fi stinsã, la nivel central,
cu obligaþiile datorate bugetului de stat de cãtre agentul
economic, persoanã juridicã, cãruia îi este subordonatã unitatea furnizoare.
În situaþiile menþionate mai sus organul fiscal teritorial la
care sucursala/filiala este înregistratã ca plãtitor de impozite ºi taxe îºi reþine un exemplar, un exemplar îl transmite
sucursalei sau filialei în cauzã, iar celelalte 5 exemplare le
transmite organului fiscal teritorial la care este înregistrat
ca plãtitor de impozite ºi taxe agentul economic din care
face parte unitatea furnizoare/prestatoare (pct. 5).
Acest organ fiscal, dupã evidenþierea obligaþiilor datorate
bugetului de stat de cãtre agentul economic persoanã juridicã
(pct. 5.1) ºi dupã efectuarea stingerii obligaþiilor respective
(pct. 5.2), reþine un exemplar al documentului de stingere a
obligaþiilor de platã, iar celelalte 4 exemplare le transmite:
Ñ instituþiei publice;
Ñ agentului economic persoanã juridicã;
Ñ ordonatorului principal de credite din care face parte
instituþia publicã;
Ñ direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti
(Serviciul buget ºi achiziþii publice), în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul instituþia publicã, pentru preluarea ºi prelucrarea datelor din documentul de stingere a obligaþiilor de
platã.
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Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
în a cãror razã teritorialã îºi au sediul instituþiile publice,
lunar, pânã în ultima zi a fiecãrei luni, pentru documentele
primite pânã la data de 25 a lunii respective vor transmite
informaþiile respective Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia
generalã tehnologia informaþiei, în conformitate cu
instrucþiunile transmise de aceastã direcþie.
II. Reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de stingere a obligaþiilor de platã
1. În contabilitatea agenþilor economici
Agenþii economici cãrora li s-au stins obligaþiile datorate
bugetului de stat, prin compensare cu sumele aferente produselor achiziþionate ºi serviciilor prestate cãtre instituþiile
publice din sistemul de apãrare naþionalã, ordine publicã ºi
siguranþã naþionalã, efectueazã în baza ”Documentului de
stingere a obligaþiilor de platã, potrivit prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/2000, cu modificãrile ulterioareÒ, aprobat de organele de drept, înregistrarea:
%
=
411 ”ClienþiÒ
441 ”Impozitul pe profitÒ
4423 ”TVA de platãÒ
444 ”Impozitul pe salariiÒ
446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ
448 ”Alte datorii ºi creanþe
cu bugetul statuluiÒ
cu sumele stinse, prevãzute la pct. 4.2 ºi 5.2, dupã caz,
din documentul prevãzut în anexa nr. 2.
2. În contabilitatea instituþiilor publice din sistemul de
apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã
În contabilitatea instituþiilor publice operaþiunile de stingere a obligaþiilor datorate agenþilor economici, prin compensare cu sumele datorate de aceºtia la bugetul de stat,
se reflectã în creditul contului 701 ”Finanþarea în baza unor
acte normative speciale Ñ analitic 701.01 Finanþarea în
baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/2000, cu
modificãrile ulterioareÒ.
În creditul acestui cont instituþiile publice din sistemul de
apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã
înregistreazã sumele datorate ºi neachitate diverºilor furnizori de bunuri ºi servicii, care au intrat în acþiunea de stingere a unor obligaþii bugetare, conform Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 95/2000, cu modificãrile ulterioare.
Pe baza ”Documentului de stingere a obligaþiilor de
platã, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 95/2000, cu modificãrile ulterioareÒ, aprobat
de organele în drept, se efectueazã înregistrarea:
234 ”FurnizoriÒ Ñ
= 701 ”Finanþarea în baza
analitic distinct
unor acte normative
speciale Ñ
analitic 701.01
Finanþarea în baza
Ordonanþei de
urgenþã a
Guvernului
nr. 95/2000, cu modificãrile ulterioareÒ
analitic: capitol,
subcapitol, titlu,
articol, alineat
cu sumele stinse prevãzute la pct. 4.2 ºi 5.2, dupã caz,
din documentul cuprins în anexa nr. 2.
Instituþiile publice din sistemul de apãrare naþionalã,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã, ale cãror obligaþii de
platã rezultate din livrarea/prestarea unor produse/servicii
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de cãtre anumiþi agenþi economici furnizori/prestatori, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/2000, cu
modificãrile ulterioare, întocmesc ”Contul de execuþie privind
cheltuielile bugetare efectuate prin compensare, potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/2000, cu modificãrile ulterioareÒ, conform modelului prezentat mai jos, pe
baza sumelor evidenþiate în cadrul contului 701.01.
Contul de execuþie respectiv se prezintã ca anexã distinctã la darea de seamã contabilã anualã pentru instituþii
publice.
Sumele compensate nu se cuprind în ”Contul de
execuþie a bugetului instituþiei publiceÒ (anexa nr. 10) ºi în

”Detalierea cheltuielilorÒ (anexa nr. 14) la bilanþul contabil
pentru instituþii publice.
3. Operaþiunile financiare prevãzute mai sus se vor termina pânã la data de 15 decembrie 2000.
Contul 701 ”Finanþarea în baza unor acte normative
speciale Ñ analitic 701.01 Finanþarea în baza Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 95/2000, cu modificãrile ulterioareÒ se raporteazã în Darea de seamã contabilã pentru
instituþii publice în subsolul paginii 8, cu codul 357 ºi se
adunã la codul 341.

MINISTERUL (Instituþia) ...........................
CONTUL DE EXECUÞIE

privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare
în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/2000, cu modificãrile ulterioare
Ñ model Ñ
Ñ mii lei Ñ
Codul*)
Denumirea indicatorilor*)

Autoritãþi publice

Capitolul

Titlul

Cheltuieli

51.01

Cheltuieli materiale ºi servicii

20

Cheltuieli de capital

70

etc.

*) Se înscriu denumirea ºi simbolul capitolelor ºi titlurilor de cheltuieli.

Ordonator de credite,
L.S.

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
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