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ORDIN Nr. 1.828 

privind instituirea unor masuri pentru inregistrarea persoanelor  
autorizate sa dispuna plati din conturile institutiilor publice  

la functionalitatile sistemului national de raportare -  
Forexebug prin „Punctul Unic de Acces“ 

  
  
   Avand in vedere dispozitiile art. 5 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru 

indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata 

cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

   in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor 

Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

  

  

   ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin: 

  

 

   Art. 1. - (1) Pe perioada in care este instituita starea de urgenta pe 

teritoriul Romaniei, precum si 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta, 

persoanele din cadrul institutiilor publice pentru care se solicita 

inregistrarea la functionalitatile sistemului national de raportare - 

Forexebug in scopul efectuarii de plati pe baza de ordin de plata multiplu 

electronic (OPME) pot transmite prin e-mail, la unitatea teritoriala a 

Trezoreriei Statului la care institutia publica are deschise conturile de 

cheltuieli bugetare, documentele prevazute la art. 3 alin. (1) din anexa 

nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru 

aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 

functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modificarile 

si completarile ulterioare, respectiv: 

   a)formularul „Cerere privind inrolarea/modificarea accesului/revocarea 

accesului la functionalitatile sistemului national de raportare 

(Forexebug)“, completat si semnat de catre conducatorul entitatii, precum 

si copia actului de identitate al persoanei ce urmeaza a fi inrolata, 

scanate; 

   b)fisierul exportat aferent certificatului digital calificat, emis pe 

numele persoanei ce urmeaza a fi inrolata. 

   (2) Adresele de e-mail de la care/la care vor fi transmise documentele 

prevazute la alin. (1) se stabilesc de comun acord intre unitatile 

teritoriale ale Trezoreriei Statului si institutiile publice. 

   Art. 2. - (1) Operatiunile de verificare a documentelor prevazute la 

art. 1 alin. (1), de introducere in sistem a informatiilor aferente 
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persoanei/persoanelor pentru care se solicita inrolarea si comunicarea 

privind inregistrarea/ neinregistrarea in sistem a persoanei/persoanelor se 

efectueaza, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data primirii 

documentelor, de catre administratorii din cadrul unitatilor teritoriale 

ale Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din anexa 

nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru 

aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 

functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

   (2) Atribuirea rolurilor solicitate potrivit art. 1 se efectueaza numai 

pentru persoanele autorizate sa efectueze plati din conturile institutiilor 

publice, aprobate in fisa specimenelor de semnaturi depusa la unitatea 

Trezoreriei Statului prin care isi gestioneaza bugetul propriu. 

   (3) Formularul „Cerere privind inrolarea/modificarea accesului/revocarea 

accesului la functionalitatile sistemului national de raportare 

(Forexebug)“, prevazut la art. 1 alin. (1) lit. a), se printeaza si se 

completeaza de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului in 

rubricile destinate acesteia. 

   (4) Unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului transmite institutiei 

publice cererea prevazuta la alin. (3), completata si scanata, la adresa de 

e-mail stabilita conform art. 1 alin. (2). 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 

  

  

Ministrul finantelor publice, 

Vasile-Florin Citu 

  

   Bucuresti, 6 aprilie 2020. 

   Nr. 1.828. 
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