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HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii
cuprinse Ón Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii ∫colare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Lista obiectivelor de investi˛ii
cuprinse Ón Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii
∫colare, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(2) Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor
de investi˛ii prev„zute la alin. (1), prev„zu˛i Ón anexele
nr. 2/1—2/457*).
Art. 2. — Finan˛area obiectivelor de investi˛ii prev„zute
Ón anexa nr. 1, ai c„ror indicatori tehnico-economici sunt

prev„zu˛i Ón anexele nr. 2/1—2/457, se face din
Ómprumuturile acordate de Banca European„ de Investi˛ii ∫i
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ∫i, Ón
completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Ón limita sumelor aprobate anual cu
aceast„ destina˛ie.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i nr. 2/1—2/457 fac parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 301.
*) Anexele nr. 2/1—2/457 se comunic„ Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
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ANEXA Nr. 1*)

LISTA

obiectivelor de investi˛ii cuprinse Ón Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii ∫colare

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Preciz„rilor privind Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor financiare
ale institu˛iilor publice Ón anul 2005
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Ón baza prevederilor art. 4 din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Preciz„rile privind Óntocmirea ∫i
depunerea situa˛iilor financiare ale institu˛iilor publice Ón
anul 2005, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezentul ordin.

Art. 2. — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a
sistemului de decont„ri Ón sectorul public va lua m„suri pentru
ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 467.
ANEX√

PRECIZ√RI
privind Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor financiare ale institu˛iilor publice Ón anul 2005
Œn baza prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea
contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, situa˛iile financiare
centralizate privind execu˛ia bugetar„, care se Óntocmesc de
ministere, celelalte organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale, alte autorit„˛i publice, precum ∫i situa˛iile
financiare centralizate privind execu˛ia bugetelor locale ce
se Óntocmesc de direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti se depun la Ministerul
Finan˛elor Publice — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii
publice ∫i a sistemului de decont„ri Ón sectorul public.
Termenul de depunere a situa˛iilor financiare pentru
trimestrul I 2005 este 16 mai 2005.
1. Situa˛iile financiare la 31 martie 2005 se Óntocmesc
pe formularele elaborate de Ministerul Finan˛elor Publice Ón
anul 2005, Ón structura prev„zut„ Ón cuprinsul Ónscris pe
coperta caietelor pentru îINSTITUfiII PUBLICE“, îUNIT√fiI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE“ (ora∫e, municipii, jude˛e) ∫i
îPRIM√RII COMUNALE“. La elaborarea noilor formulare s-au
avut Ón vedere modific„rile intervenite Ón Planul de conturi
pentru institu˛iile publice ∫i Ón Clasifica˛ia indicatorilor privind
finan˛ele publice, precum ∫i prevederile Legii bugetului de
stat pe anul 2005 nr. 511/2004 ∫i ale Legii bugetului
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu
modific„rile ulterioare. Modelul situa˛iilor financiare poate fi
desc„rcat de pe pagina de web a Ministerului Finan˛elor
Publice, la adresa www.mfinante.ro.

2. Œn anexa nr. 10 îContul de execu˛ie a bugetului
institu˛iei publice“ (formular din situa˛iile financiare) se
Ónscriu denumirea ∫i simbolul capitolelor ∫i subcapitolelor
din bugetul aprobat al institu˛iilor publice finan˛ate din
bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat,
bugetele locale, intr„rile de credite externe, fonduri externe
nerambursabile. Œn anexa nr. 10 îContul de execu˛ie a
bugetului institu˛iei publice“ (formular din situa˛iile financiare)
se raporteaz„ ∫i veniturile ∫i cheltuielile institu˛iilor publice
(serviciilor publice) finan˛ate integral din venituri proprii,
respectiv din venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la
bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat sau
bugetele locale, dup„ caz, precum ∫i veniturile ∫i
cheltuielile activit„˛ilor finan˛ate integral din venituri proprii
de pe l‚ng„ unele institu˛ii publice.
3. Ministerele ∫i celelalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, alte autorit„˛i publice, precum
∫i institu˛iile publice din subordinea acestora, care
administreaz„ venituri proprii, potrivit legii, vor raporta
execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli astfel:
— execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli al institu˛iei
publice ∫i activit„˛ilor finan˛ate integral sau par˛ial din
venituri proprii cuprinse Ón anexa nr. 3 la Legea
nr. 511/2004, potrivit structurii clasifica˛iei din anexa nr. 3 la
Clasifica˛ia indicatorilor finan˛elor publice cu codul 03;
— execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli al institu˛iei
publice ∫i activit„˛ilor finan˛ate integral sau par˛ial din
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venituri proprii, care nu sunt cuprinse Ón anexa nr. 3 la
Legea nr. 511/2004, potrivit structurii clasifica˛iei din anexa
nr. 3 la Clasifica˛ia indicatorilor finan˛elor publice cu codul 20.
4. Anexa nr. 14 îDetalierea cheltuielilor“ (formular din
situa˛iile financiare) se completeaz„ distinct pentru
cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigur„rilor
sociale de stat, bugetele locale, intr„ri de credite externe,
fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel
de capitol, titlu ∫i articol de cheltuieli.
Œn formularele care se depun la Ministerul Finan˛elor
Publice, coloana 4 îCheltuieli efective“ nu se completeaz„.
5. Institu˛iile publice care gestioneaz„ fonduri externe
nerambursabile prev„zute Ón bugetul aprobat pe anul 2005
la capitolul 50.30 îFonduri externe nerambursabile“, derulate
prin Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE, precum ∫i direct
de acestea, raporteaz„ aceste fonduri Ón anexa nr. 11
îExecu˛ia fondurilor externe nerambursabile“ (formular din
situa˛iile financiare).
Celelalte fonduri externe nerambursabile care nu sunt
cuprinse Ón bugetul aprobat pe anul 2005 la capitolul 50.30
îFonduri externe nerambursabile“ se raporteaz„ Ón anexa
nr. 15 îDisponibil din mijloace cu destina˛ie special„“.
6. Œncep‚nd cu situa˛iile financiare ale trimestrului I
2005, institu˛iile publice vor proceda la reevaluarea
elementelor monetare exprimate Ón valut„ (disponibilit„˛i
b„ne∫ti ∫i alte elemente asimilate, crean˛e, datorii) la cursul
comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, valabil pentru
ultima zi a perioadei de raportare.
Acelea∫i elemente monetare men˛ionate mai sus,
rezultate din opera˛iunile privind contribu˛ia financiar„
nerambursabil„ a Comunit„˛ii Europene, se reevalueaz„ la
cursul B„ncii Centrale Europene publicat Ón penultima zi

lucr„toare a lunii Ón care se Óntocmesc situa˛iile financiare
trimestriale ∫i anuale (agen˛iile de implementare pentru
programele PHARE, ISPA ∫i SAPARD).
7. Œn conformitate cu prevederile art. 9 din Normele
metodologice privind reevaluarea ∫i amortizarea activelor
fixe aflate Ón patrimoniul institu˛iilor publice ∫i al persoanelor
juridice f„r„ scop patrimonial, aprobate prin Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 1.487/2003, comisiile de
inventariere aveau obliga˛ia s„ analizeze diferen˛ele
rezultate din opera˛iunea de reevaluare Ón corela˛ie cu
utilitatea bunurilor respective ∫i cu valoarea de pia˛„, iar Ón
cazurile Ón care s-au constatat supraevalu„ri sau
subevalu„ri ale valorii, acestea s„ fie eliminate.
Œn situa˛ia Ón care comisiile de inventariere nu au
efectuat analiza diferen˛elor din reevaluare ∫i se constat„
supraevalu„ri sau subevalu„ri ale unor bunuri, acestea vor
putea fi eliminate, cu aprobarea ordonatorului de credite,
urm‚nd a se efectua ∫i corectarea Ónregistr„rilor Ón
contabilitate.
Normele metodologice privind reevaluarea ∫i
amortizarea activelor fixe aflate Ón patrimoniul institu˛iilor
publice ∫i al persoanelor juridice f„r„ scop patrimonial,
aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 1.487/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, se modific„ ∫i se
completeaz„ astfel:
Anexa nr. 3b) la normele metodologice îMonografia
privind Ónregistrarea Ón contabilitate a opera˛iunilor privind
reevaluarea ∫i amortizarea activelor fixe aflate Ón
patrimoniul institu˛iilor publice valabil„ de la data de
1 ianuarie 2004“ se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

— La punctul I.1 îIntrarea Ón patrimoniu“, litera b) se modific„ astfel:
î011, 012, 013
= 702, 528, 337
cu valoarea neamortizat„“
— Punctul I.3 îIe∫irea din patrimoniu“ se completeaz„ cu litera c) cu urm„torul cuprins:
îc) Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005, ie∫irea din patrimoniu prin transfer la institu˛iile
publice subordonate sau Óntre institu˛ile publice din subordinea aceluia∫i ordonator principal de
credite a activelor fixe corporale neamortizate integral:
%
= 012, 013
cu valoarea de Ónregistrare Ón
contabilitate
05
cu valoarea amortizat„
702, 528, 337 etc.
cu valoarea neamortizat„“
— La punctul II.1 îIntrarea Ón patrimoniu“, litera b) se modific„ astfel:
02
= 702, 528, 337
cu valoarea neamortizat„“
— Punctul II.3 îIe∫irea din patrimoniu“ se completeaz„ cu litera c) cu urm„torul cuprins:
îc) Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005, ie∫irea din patrimoniu prin transfer la institu˛iile
publice subordonate sau Óntre institu˛iile publice din subordinea aceluia∫i ordonator principal de
credite a activelor fixe necorporale neamortizate integral:
%
= 02
cu valoarea de Ónregistrare Ón
contabilitate
04
cu valoarea amortizat„
702, 528, 337 etc.
cu valoarea neamortizat„“
Opera˛iunile de transfer al activelor fixe efectuate Óntre institu˛iile publice superioare ∫i
subordonate Ón cursul anului 2005, Ónregistrate potrivit metodologiei de mai jos, se storneaz„ ∫i se
efectueaz„ potrivit metodologiei prezentate mai sus:
011, 012, 013
= %
cu valoarea de Ónregistrare Ón
contabilitate a activelor fixe corporale
702, 528, 337
cu valoarea neamortizat„
05
cu valoarea amortizat„
%
= 012, 013
cu valoarea de Ónregistrare Ón
contabilitate a activelor fixe corporale
05
cu valoarea amortizat„
410, 420, 421
cu valoarea neamortizat„
02
= %
cu valoarea de Ónregistrare Ón
contabilitate
a
activelor
fixe
necorporale
702, 528, 337
cu valoarea neamortizat„
04
cu valoarea amortizat„
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= 02

cu valoarea de Ónregistrare Ón
contabilitate
a
activelor
fixe
necorporale
04
cu valoarea amortizat„
410, 420, 421
cu valoarea neamortizat„“
8. Œn vederea raport„rii corecte a Ómprumuturilor primite din contul curent al Trezoreriei
Statului ori de la institu˛ii financiare ∫i de credit din ˛ar„ sau din str„in„tate, Óncep‚nd cu 1 aprilie
2005, conturile 214 îDecont„ri din Ómprumuturi pentru investi˛ii“, 217 îDecont„ri din Ómprumuturi
temporare din trezoreria statului“ ∫i 219 îDecont„ri din Ómprumuturi temporare acordate potrivit
legii“, deschise Ón contabilitatea unit„˛ilor administrativ-teritoriale, se elimin„ din Planul de conturi
pentru institu˛iile publice.
Soldurile conturilor respective urmeaz„ s„ se regularizeze astfel:
a) Soldul contului 214 îDecont„ri din Ómprumuturi pentru investi˛ii“ de la 31 decembrie 2004,
aferent unor Ómprumuturi contractate Ónainte de 1 ianuarie 2004, se transfer„ asupra contului 339
îFondul de rulment“ prin Ónregistrarea:
339 îFondul de rulment
=
214 îDecont„ri din Ómprumuturi pentru
investi˛ii“
b) opera˛iunile de rambursare a Ómprumuturilor contractate Ónainte de 1 ianuarie 2004,
efectuate Ón anul 2005 potrivit metodologiei de mai jos, se storneaz„:
400 îCheltuielile bugetului local“
=
102 îDisponibil al bugetului local la
trezoreria statului“
∫i
205 îŒmprumuturi pentru investi˛ii“
=
214 îDecont„ri din Ómprumuturi pentru
investi˛ii“
c) Opera˛iunile de rambursare a Ómprumuturilor contractate Ónainte de 1 ianuarie 2004,
efectuate Ón anul 2005, se Ónregistreaz„ astfel:
205 îŒmprumuturi pentru investi˛ii“
=
700.02 îFinan˛are din bugetul local“
(subcapitol 90.02.02)
d) Soldul contului 217 îDecont„ri din Ómprumuturi temporare din trezoreria statului“ la
31 decembrie 2004 se transfer„ asupra contului 339 îFondul de rulment“ prin Ónregistrarea:
339 îFondul de rulment“
=
217 îDecont„ri din Ómprumuturi temporare
din trezoreria statului“
e) Opera˛iunile de rambursare a Ómprumuturilor efectuate Ón cursul anului 2005 potrivit
metodologiei de mai jos se storneaz„:
400 îCheltuielile bugetului local“
=
102 îDisponibil al bugetului local la
trezoreria statului“
∫i
206 îŒmprumuturi din contul curent
=
217 îDecont„ri din Ómprumuturi temporare
general al trezoreriei statului“
din trezoreria statului“
f) Opera˛iunile de rambursare a Ómprumuturilor contractate Ónainte de 1 ianuarie 2005,
efectuate Ón anul 2005, se Ónregistreaz„ astfel:
206 îŒmprumuturi din contul curent
=
700.02 îFinan˛are din bugetul local“
general al trezoreriei statului“
(subcapitol 90.02.02)
g) Opera˛iunile privind Ómprumuturile temporare din Trezoreria Statului primite Ón cursul
anului 2005, efectuate potrivit metodologiei de mai jos, se storneaz„:
102 îDisponibil al bugetului local la
=
500 îVeniturile bugetului local“
trezoreria statului“
∫i
217 îDecont„ri din Ómprumuturi
=
206 îŒmprumuturi din contul curent general
temporare din trezoreria statului“
al trezoreriei statului“
h) Œmprumuturile temporare din Trezoreria Statului primite, Ón condi˛iile legii, Óncep‚nd cu
1 ianuarie 2005:
102 îDisponibil al bugetului local la
=
206 îŒmprumuturi din contul curent general al
trezoreria statului“
trezoreriei statului“ (subcapitol 45.02.02)
i) Soldul contului 219 îDecont„ri din Ómprumuturile temporare acordate potrivit legii“ la
31 decembrie 2004 se transfer„ asupra contului 339 îFondul de rulment“, prin Ónregistrarea:
219 îDecont„ri din Ómprumuturile
=
339 îFondul de rulment“
temporare acordate potrivit legii“
j) Opera˛iunile de Óncasare din rambursarea Ómprumuturilor acordate Ón cursul anului 2005
potrivit metodologiei de mai jos se storneaz„:
102 îDisponibil al bugetului local la
=
500 îVeniturile bugetului local“
trezoreria statului“
∫i
219 îDecont„ri din Ómprumuturile
=
207 îŒmprumuturi temporare acordate
temporare acordate potrivit legii“
potrivit legii“
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k) Œncas„rile din rambursarea Ómprumuturilor temporare acordate Óncep‚nd cu 1 ianuarie
2005 pentru Ónfiin˛area unor institu˛ii ∫i servicii publice de interes local sau a unor activit„˛i
finan˛ate din venituri proprii se Ónregistreaz„:
102 îDisponibil al bugetului local la
=
207 îŒmprumuturi temporare acordate
trezoreria statului“
potrivit legii“ (subcapitol 44.02.13)
l) Opera˛iunile privind Ómprumuturile acordate Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2005 pentru Ónfiin˛area
unor institu˛ii ∫i servicii publice de interes local sau a unor activit„˛i finan˛ate din venituri proprii,
potrivit metodologiei de mai jos, se storneaz„:
400 îCheltuielile bugetului local“
=
102 îDisponibil al bugetului local la
trezoreria statului“
∫i
207 îŒmprumuturi temporare
=
219 îDecont„ri din Ómprumuturile temporare
acordate potrivit legii“
acordate potrivit legii“
m) Œmprumuturi acordate Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2005 pentru Ónfiin˛area unor institu˛ii ∫i
servicii publice de interes local sau a unor activit„˛i finan˛ate din venituri proprii:
207 îŒmprumuturi temporare acordate
=
700.02 îFinan˛are din bugetul local“
potrivit legii“
(subcapitol 86.02.09)

Institu˛iile publice care au acordat sau au primit
Ómprumuturi, Ón condi˛iile legii, vor corecta Ónregistr„rile
efectuate Ón sensul raport„rii numai a crean˛ei, respectiv a
datoriei, f„r„ influen˛area cheltuielilor sau veniturilor
institu˛iei publice, dup„ caz, potrivit metodologiei prev„zute
mai sus.
9. Œn conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de
transmitere f„r„ plat„ ∫i de valorificare a bunurilor
apar˛in‚nd institu˛iilor publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, astfel
cum a fost modificat ∫i completat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 966/1998, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, îinstitu˛iile publice
pot valorifica bunurile, f„r„ organizare de licita˛ii, prin
schimbarea acestora cu alte bunuri noi de acela∫i fel,
av‚nd cel pu˛in aceia∫i parametri“.
La alin. (2) al aceluia∫i articol se prevede ca îÓn cazul
Ón care la schimbarea bunurilor se solicit„ diferen˛e de pre˛,
plata se aprob„ Ón prealabil de c„tre ordonatorul principal
de credite bugetare, cu avizul Ministerului Finan˛elor“.
Œn aplicarea celor de mai sus, institu˛iile publice vor
avea Ón vedere urm„toarele Ónregistr„ri contabile:
a) pe baza facturii de valorificare a bunurilor care fac
obiectul schimbului se Ónregistreaz„ valoarea acceptat„ de
p„r˛i pentru a fi compensat„:

220 îDebitori“
=
531 îVenituri de realizat“
b) Ónregistrarea sc„derii din eviden˛„ a bunurilor predate la valoarea de Ónregistrare Ón
contablitate:
%
=
013 îActive fixe corporale“
05 îAmortiz„ri privind activele fixe
corporale“
410 îCheltuielile institu˛iei publice
finan˛ate de la buget“
420 îCheltuielile institu˛iei publice
finan˛ate din venituri proprii“ etc.;
c) pe baza facturii emise de furnizor, Ónregistrarea bunurilor primite:
013 îActive fixe corporale“
=
234 îFurnizori“
d) Ónregistrarea valorii compensate, acceptat„ de p„r˛i:
234 îFurnizori“
=
220 îDebitori“
e) Ónregistrarea pl„˛ii diferen˛elor r„mase dup„ efectuarea opera˛iunii de compensare:
234 îFurnizori“
=
%
700 îFinan˛area bugetar„ privind anul curent“
120 îDisponibil al institu˛iei publice finan˛ate
din venituri proprii“ etc.
f) Ónregistrarea cre∫terii surselor de finan˛are:
531 îVenituri de realizat“
=
%
702 îFinan˛area de la buget privind anii
preceden˛i ∫i alte surse“
528 îVenituri din anii preceden˛i ∫i alte
surse“ etc.
10. Sumele reprezent‚nd impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte sume datorate bugetului general
consolidat, Ónscrise Ón deciziile de impunere, Ón actele administrative fiscale asimilate acestora,
precum ∫i Ón declara˛iile fiscale, care vor fi rotunjite potrivit art. 1 pct. 4 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 20/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie
2005, se reflect„ Ón contabilitate astfel:
— Ón cazul Ón care sumele datorate se rotunjesc Ón plus fa˛„ de obliga˛iile eviden˛iate Ón
contabilitate, iar conturile de obliga˛ii prezint„ solduri debitoare:
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702 îFinan˛area de la buget privind
=
%
anii preceden˛i ∫i alte surse“
232 îDecont„ri cu bugetul“
528 îVenituri din anii preceden˛i ∫i
233 îDecont„ri privind asigur„rile sociale“
alte surse“
235 îDecont„ri privind contribu˛ia pentru
etc.
bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj“
— Ón cazul Ón care sumele datorate se rotunjesc Ón minus fa˛„ de obliga˛iile eviden˛iate Ón
contabilitate, iar conturile de obliga˛ii prezint„ solduri creditoare:
%
=
702 îFinan˛area de la buget privind anii
232 îDecont„ri cu bugetul“
preceden˛i ∫i alte surse“
233 îDecont„ri privind asigur„rile sociale“
528 îVenituri din anii preceden˛i ∫i alte
235 îDecont„ri privind contribu˛ia pentru
surse“
bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj“
etc.

11. Œn conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) ∫i (3)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2003 privind
finan˛ele publice locale, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 108/2004, cu modific„rile ulterioare, consiliile locale,
consiliile jude˛ene ∫i Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, pot participa cu capital social pentru
realizarea de lucr„ri ∫i servicii de interes public local sau
jude˛ean.
Sumele care fac obiectul particip„rii cu capital social la
societ„˛i comerciale reprezint„ pentru consiliile locale titluri
de participare la constituirea de societ„˛i comerciale de
subordonare local„ ∫i se vor eviden˛ia Ón bugetele locale la
capitolul 69.02 îAlte ac˛iuni economice“, subcapitolul
69.02.50 îAlte cheltuieli pentru ac˛iuni economice“. Pentru
eviden˛ierea Ón contabilitate a drepturilor de˛inute de
unitatea administrativ-teritorial„ sub form„ de ac˛iuni la
capitalul social al unor societ„˛i comerciale se utilizeaz„
conturile 03 îTitluri de participare“ ∫i 313 îFondul titlurilor
de participare“.
Dup„ natura lor, titlurile de participare se cuprind Ón
categoria activelor financiare ∫i se Óncadreaz„ la titlul VII
îCheltuieli de capital“, articolul 72 îInvesti˛ii ale institu˛iilor
publice“.
12. Potrivit anexei la Catalogul privind clasificarea ∫i
duratele normale de func˛ionare a mijloacelor fixe, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.139/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 46 din
13 ianuarie 2005, activele fixe corporale au fost clasificate
Ón trei grupe principale, iar potrivit acestei clasific„ri, contul
013 îActive fixe corporale“ se dezvolt„ Ón conturi analitice
astfel:
013.01 îConstruc˛ii“;
013.02 îInstala˛ii tehnice, mijloace de transport, animale
∫i planta˛ii“;
013.03 îMobilier, aparatur„ birotic„, echipamente de
protec˛ie a valorilor umane ∫i materiale ∫i alte
active corporale“.
Corespunz„tor acestora, contul 05 îAmortiz„ri privind
activele fixe corporale“ se dezvolt„ Ón conturi analitice
astfel:
051.01 îAmortizarea construc˛iilor“;
051.02 îAmortizarea instala˛iilor tehnice, mijloacelor de
transport, animalelor ∫i planta˛iilor“;
051.03 îAmortizarea mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protec˛ie a valorilor umane ∫i
materiale ∫i altor active corporale“.
13. Regiile autonome, societ„˛ile comerciale, institutele
de cercetare-dezvoltare etc. care, potrivit legii, ∫i-au
schimbat regimul juridic Ón institu˛ii publice finan˛ate integral

din venituri proprii pot conduce Ón continuare contabilitatea
potrivit Planului de conturi pentru agen˛i economici, cu
obliga˛ia transpunerii soldurilor conturilor contabile Ón
conturile corespunz„toare din Planul de conturi pentru
institu˛iile publice, Ón vederea Óntocmirii situa˛iilor financiare
potrivit reglement„rilor pentru institu˛iile publice.
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale ∫i locale, alte autorit„˛i
publice Ón subordinea c„rora func˛ioneaz„ astfel de institu˛ii
publice vor comunica Ministerului Finan˛elor Publice —
Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a sistemului de
decont„ri Ón sectorul public — lista institu˛iilor publice
respective pentru ca acestea s„ fie cuprinse Ón ac˛iunea de
experimentare a noilor reglement„ri contabile pentru institu˛ii
publice ce se vor aplica de la 1 ianuarie 2006.
14. Av‚nd Ón vedere c„ la data de 1 iulie 2005 moneda
na˛ional„ a Rom‚niei, leul, va fi denominat„ astfel Ónc‚t
10.000 lei vechi, afla˛i Ón circula˛ie la aceast„ dat„, vor fi
preschimba˛i pentru 1 leu nou, institu˛iile publice vor avea
Ón vedere aplicarea prevederilor urm„toarelor reglement„ri:
— Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei
na˛ionale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004;
— Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.840/2004
pentru aprobarea Preciz„rilor referitoare la unele m„suri
care trebuie luate pentru punerea Ón aplicare a Legii
nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.247
din 23 decembrie 2004;
— Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea
alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind
denominarea monedei na˛ionale, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din 25 ianuarie 2005.
Œncep‚nd cu data de 1 iulie 2005, contabilitatea
institu˛iilor publice se ˛ine Ón lei noi, denumi˛i potrivit legii
lei, iar situa˛iile financiare la data de 30 septembrie 2005 ∫i
Ón continuare se Óntocmesc Ón moneda nou„, la nivel de
leu, f„r„ subdiviziunile leului.
15. Institu˛iile publice care au calitatea de furnizori sau
beneficiari ai bunurilor prev„zute la art. 1601 alin. (2) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, vor avea Ón vedere prevederile
art. 65 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 44/2004, modificat„ ∫i completat„ prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 84/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 147 din 18 februarie
2005, ∫i urmeaz„ s„ efectueze Ónregistr„rile contabile
potrivit metodologiei prev„zute pentru agen˛ii economici.
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16. Œn conformitate cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 51/1997 privind opera˛iunile de leasing ∫i societ„˛ile de
leasing, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 9 din 12 ianuarie 2000, precum ∫i ale Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 241
din 11 mai 2001, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 212/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, institu˛iile publice pot Óncheia
contracte de leasing Ón calitate de utilizator/locatar ∫i vor
avea Ón vedere urm„toarele:
A. Cu privire la cuprinderea Ón buget a sumelor
necesare achit„rii opera˛iunilor ce decurg din contracte de
leasing:
— Ratele de leasing financiar reprezent‚nd cota-parte
din valoarea de intrare (inclusiv avansul ∫i valoarea
rezidual„), precum ∫i diferen˛ele de curs valutar aferente
se Ónscriu la titlul VII îCheltuieli de capital“, articolul 77
îRate aferente achizi˛iilor Ón leasing financiar“.
— Dob‚nzile de leasing, precum ∫i diferen˛ele de curs
valutar aferente se Ónscriu la titlul IX îRamburs„ri de
credite, pl„˛i de dob‚nzi ∫i comisioane la credite“, articolul
85 îRamburs„ri de credite externe ∫i pl„˛i de dob‚nzi ∫i
comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
credite“, articolul 85 alineatul 02 îPl„˛i de dob‚nzi ∫i
comisioane“, sau articolul 88 îRamburs„ri de credite interne
∫i pl„˛i de dob‚nzi ∫i comisioane aferente acestora“,
articolul 88 alineatul 02 îPl„˛i de dob‚nzi ∫i comisioane“,
dup„ caz.

— Taxa de administrare a contractului de leasing, care
reprezint„ comision, se Ónscrie la titlul IX îRamburs„ri de
credite, pl„˛i de dob‚nzi ∫i comisioane la credite“,
articolul 85 îRamburs„ri de credite externe ∫i pl„˛i de
dob‚nzi ∫i comisioane la credite externe contractate de
ordonatorii de credite“, articolul 85 alineatul 02 îPl„˛i de
dob‚nzi ∫i comisioane“, sau articolul 88 îRamburs„ri de
credite interne ∫i pl„˛i de dob‚nzi ∫i comisioane aferente
acestora“, articolul 88 alineatul 02 îPl„˛i de dob‚nzi ∫i
comisioane“, dup„ caz.
— Cheltuielile cu asigur„rile bunurilor se Ónscriu Ón
buget la titlul II îCheltuieli materiale ∫i servicii“, articolul 30
îAlte cheltuieli“, articolul 30 alineatul 07 îAlte cheltuieli
autorizate prin dispozi˛ii legale“.
B. Œnregistrarea Ón contabilitate a opera˛iunilor de leasing
financiar, Ón cazul activelor fixe ce se supun amortiz„rii:
Institu˛iile publice care achizi˛ioneaz„ active fixe Ón
leasing financiar au obliga˛ia Ónregistr„rii acestora Ón
contabilitate, deoarece prin contractul de leasing financiar
riscurile ∫i beneficiile aferente dreptului de proprietate trec
asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul
Óncheierii contractului. Œn situa˛ia Ón care, potrivit clauzelor
contractuale, ratele de leasing au fost stabilite Ón valut„, iar
plata se efectueaz„ Ón lei la cursul B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei din data pl„˛ii, apar diferen˛e de pre˛ ∫i T.V.A.
aferente care se cuprind Ón factura emis„ de locator ∫i se
Ónregistreaz„ Ón contabilitate Ón conturile corespunz„toare.
Bunurile achizi˛ionate Ón leasing financiar se supun
amortiz„rii, Ón condi˛iile legii.

a) Œnregistrarea activelor fixe corporale conform contractului Óncheiat Óntre p„r˛i ∫i eviden˛ierea
datoriei:
013 îActive fixe corporale“
=
231 îCreditori“
— cu valoarea din contract
b) Œnregistrarea dob‚nzii de leasing (Ón limita prevederilor bugetului aprobat):
%
=
231 îCreditori“
410 îCheltuielile institu˛iei publice
— cu dob‚nda de leasing
finan˛ate de la buget“
420 îCheltuielile institu˛iei publice
finan˛ate din venituri proprii“
— analitic: articolul 85 alineatul 02 sau articolul 88 alineatul 02, dup„ caz
c) Œnregistrarea amortiz„rii activelor fixe corporale achizi˛ionate conform contractului de
leasing financiar potrivit prevederilor art. 24 din Normele metodologice privind reevaluarea ∫i
amortizarea activelor fixe aflate Ón patrimoniul institu˛iilor publice ∫i al persoanelor juridice f„r„
scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.487/2003:
%
=
05 îAmortiz„ri privind activele fixe corporale“
410 îCheltuielile institu˛iei publice
finan˛ate de la buget“
420 îCheltuielile institu˛iei publice
finan˛ate din venituri proprii“
— articolul 70 îCheltuieli de capital“
etc.
d) Œnregistrarea obliga˛iei de plat„ a avansului, a comisionului de management ∫i a T.V.A.
(pentru institu˛iile publice pl„titoare de T.V.A.) pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor:
%
=
234.02 îFurnizori ∫i antreprenori pentru investi˛ii“
220 îDebitori“
— cu valoarea avansului
232.31 îT.V.A. deductibil„“
— cu valoarea T.V.A.
410 îCheltuielile institu˛iei publice
— cu valoarea comisionului de
finan˛ate de la buget“
management
420 îCheltuielile institu˛iei publice
finan˛ate din venituri proprii“
— articolul 85 alineatul 02 sau articolul 88 alineatul 02, dup„ caz
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e) Œnregistrarea pl„˛ii avansului ∫i a comisionului de management:
234.02 îFurnizori ∫i antreprenori pentru
=
%
investi˛ii“
118 îDisponibil din contravaloarea Ón lei a
sumelor Óncasate Ón valut„“
120 îDisponibil al institu˛iei publice finan˛ate
din venituri proprii“
700 îFinan˛area de la buget privind anul
curent“
706 îFinan˛area din credite externe
guvernamentale“
707 îFinan˛area din credite externe cu
garan˛ia statului“ etc.
— cu valoarea avansului ∫i a comisionului
de management
f) Œnregistrarea obliga˛iei de plat„ a ratei de leasing, a dob‚nzii ∫i a T.V.A. (pentru institu˛iile
publice pl„titoare de T.V.A.) pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor:
%
=
234.02 îFurnizori ∫i antreprenori pentru investi˛ii“
231 îCreditori“
— cu valoarea ratei de leasing ∫i a dob‚nzii
232.31 îT.V.A. deductibil„“
— cu valoarea T.V.A.
412 îDiferen˛e de curs valutar“
— cu diferen˛ele de curs valutar
nefavorabile aferente ratei ∫i dob‚nzii
sau:
%
=
234.02 îFurnizori ∫i antreprenori pentru investi˛ii“
231 îCreditori“
— cu valoarea ratei de leasing ∫i a dob‚nzii
232.31 îT.V.A. deductibil„“
— cu valoarea T.V.A.
∫i
231 îCreditori“
=
412 îDiferen˛e de curs valutar“
— cu diferen˛ele de curs valutar favorabile aferente ratei ∫i dob‚nzii.
g) Œnregistrarea pl„˛ii ratei de leasing ∫i a dob‚nzii:
234.02 îFurnizori ∫i antreprenori pentru
=
%
investi˛ii“
118 îDisponibil din contravaloarea Ón lei a
sumelor Óncasate Ón valut„“
120 îDisponibil al institu˛iei publice finan˛ate
din venituri proprii“
700 îFinan˛area de la buget privind anul
curent“
706 îFinan˛area din credite externe
guvernamentale“
707 îFinan˛area din credite externe cu
garan˛ia statului“ etc.
— cu valoarea ratei de leasing financiar ∫i
a diferen˛elor de curs aferente
(articolul 77)
— cu valoarea dob‚nzii ∫i a diferen˛elor de
curs valutar aferente (articolul 85
alineatul
02
sau
articolul
88
alineatul 02)
h) Œnregistrarea diminu„rii datoriei din contract cu avansul pl„tit:
231 îCreditori“
=
220 îDebitori“
i) Trimestrial, reevaluarea conturilor de datorii ∫i Ónregistrarea diferen˛elor de curs astfel:
— pentru ratele ∫i dob‚nzile r„mase de achitat se Ónregistreaz„ diferen˛a dintre cursul din
ultima zi a trimestrului ∫i cursul prev„zut Ón contract:
— Ónregistrarea diferen˛elor nefavorabile:
412 îDiferen˛e de curs valutar“
=
231 îCreditori“
— cu diferen˛ele de curs aferente ratelor
∫i dob‚nzilor r„mase de achitat
— Ónregistrarea diferen˛elor favorabile:
231 îCreditori“
=
412 îDiferen˛e de curs valutar“
— cu diferen˛ele de curs aferente ratelor ∫i
dob‚nzilor r„mase de achitat
— pentru datoriile fa˛„ de furnizori, reprezent‚nd valoarea facturilor neachitate Ón ultima zi a
trimestrului:
— Ónregistrarea diferen˛elor nefavorabile:
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412 îDiferen˛e de curs valutar“
— cu diferen˛ele de curs aferente
ratelor ∫i dob‚nzilor cuprinse Ón
facturi neachitate Ón ultima zi
a trimestrului
— Ónregistrarea diferen˛elor favorabile:
234.02 îFurnizori ∫i antreprenori pentru
investi˛ii“

=

234.02 îFurnizori ∫i antreprenori pentru
investi˛ii“

=

412 îDiferen˛e de curs valutar“
— cu diferen˛ele de curs aferente ratelor ∫i
dob‚nzilor cuprinse Ón facturi neachitate
Ón ultima zi a trimestrului
NOT√: Diferen˛ele de curs valutar nu influen˛eaz„ valoarea activului fix.
j) Œnchiderea soldului contului 412 îDiferen˛e de curs valutar“, la finele anului:
— pentru diferen˛e nefavorabile:
%
=
412 îDiferen˛e de curs valutar“
337 îFonduri cu destina˛ie special„“
528 îVenituri din anii preceden˛i ∫i alte
surse“
702 îFinan˛area de la buget privind anii
preceden˛i ∫i alte surse“
— pentru diferen˛e favorabile:
412 îDiferen˛e de curs valutar“
=
%
337 îFonduri cu destina˛ie special„“
528 îVenituri din anii preceden˛i ∫i alte
surse“
702 îFinan˛area de la buget privind anii
preceden˛i ∫i alte surse“

C. Œnregistrarea Ón contabilitate a opera˛iunilor de leasing
financiar, Ón cazul activelor fixe care nu se supun
amortiz„rii, se efectueaz„ potrivit prevederilor pct. 1.8.1 din
Normele metodologice privind Ónchiderea conturilor
contabile, Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor financiare
privind execu˛ia bugetar„ la 31 decembrie 2002, aprobate
prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.745/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 22
din 16 ianuarie 2003.
De asemenea, se va avea Ón vedere ∫i utilizarea
contului Ón afara bilan˛ului 972 îAlte opera˛iuni Ón afara
bilan˛ului“, a∫a cum a fost aprobat Ón normele metodologice
men˛ionate mai sus.
17. Dat fiind cerin˛ele tot mai exigente privind calitatea
informa˛iilor financiare ce trebuie oferite de contabilitatea
institu˛iilor publice privind modul de administrare a
patrimoniului ∫i execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli,
conduc„torii institu˛iilor publice vor lua m„suri privind
dotarea acestora cu tehnic„ de calcul ∫i programe

informatice adecvate care s„ permit„ furnizarea de
informa˛ii financiare operative ∫i corecte institu˛iilor ierarhic
superioare, direc˛iilor generale ale finan˛elor publice sau
Ministerului Finan˛elor Publice, dup„ caz, pe suport
magnetic, inclusiv pentru realizarea opera˛iunilor de
decontare a pl„˛ilor institu˛iilor publice prin unit„˛ile
Trezoreriei Statului, potrivit Normelor metodologice privind
utilizarea ∫i completarea ordinului de plat„ pentru Trezoreria
Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 246/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005.
18. Prezentele preciz„ri r„m‚n valabile ∫i pentru
raportarea situa˛iilor financiare de la 30 iunie 2005 cu
termen de depunere 15 august 2005, respectiv
30 septembrie 2005 cu termen de depunere 15 noiembrie
2005.
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