
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ORDIN
pentru completarea Ordinului nr. 1386/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi
Sportului a disponibilităţilor prevăzute la art. 57 şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi

prorogarea unor termene 

În temeiul prevederilor art.  57 alin. (1) și (2) şi ale art.  59 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene și  ale  art.  10  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  34/2009 privind  organizarea  şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul nr. 1386/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la
bugetul  de  stat  de  către  Ministerul  Sănătăţii  şi  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  a
disponibilităţilor prevăzute la art. 57 şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi  prorogarea  unor  termene,  publicat  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2019, se completează după cum
urmează:

1. După articolul 2 din Normele Metodologice privind virarea la bugetul de stat de
către  Ministerul  Sănătăţii  şi  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  a  disponibilităţilor
prevăzute la art. 57 şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin
Ordinul nr. 1386/2019 se introduc 3 noi articole, articolele 3 – 5, cu următorul cuprins:

„Art. 3. – (1) Eventualele sume încasate ulterior datei de 31 decembrie 2018 și până la data
intrării în vigoare a prezentului ordin, în conturile de disponibil 51.E.14.02.00 – „Disponibil din
accize încasate  din vânzarea de alcool  etilic,  produse intermediare,  vinuri  spumoase,  băuturi
fermentate  spumoase  şi  bere”,  51.E.14.03.00  –„Disponibil  din  accize  încasate  din  vânzarea
produselor din tutun”, 51.E.14.12.00 – „Disponibil din accize încasate  în vamă din importul de
alcool  etilic,  produse  intermediare,  vinuri  spumoase,  băuturi  fermentate  spumoase  și  bere,
inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006”, 51.E.14.13.00 – „Disponibil din
accize încasate în vamă din importul de produse din tutun”, 51.E.16.05.00 – „Disponibil din taxă
asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor” reprezentând contribuții sociale
prevăzute de art. 367 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările  și  completările  ulterioare,  se  virează de către  unitățile  Trezoreriei  Statului  la
bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în
următoarele conturi de venituri, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor:

a)  20.A.14.02.10 – „Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare,
vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, aferente unor activități reorganizate”;

b)  20.A.14.03.08  –  „Accize  încasate  din  vânzarea  produselor  din  tutun,  aferente  unor
activități reorganizate”;

c)  20.A.14.12.00  –  „Accize  încasate  în  vamă  din  importul  de  alcool  etilic,  produse



intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până
la data de 31 decembrie 2006”;

d)  20.A.14.13.08 – „Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, aferente
unor activități reorganizate”;

e) 20.A.16.05.00 – „Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor”.

(2)  Sumele  reprezentând  contribuţii  instituite  conform art.  367  din  Legea  nr.  95/2006
privind  reforma în domeniul  sănătăţii,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,
datorate  până  la  data  intrării  în  vigoare a  Ordonanţei  de urgenta a  Guvernului  nr.  114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi
completările ulterioare şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se plătesc
de către debitori în conturile de venituri ale bugetului de stat prevăzute la alin. (1).

(3) După virarea sumelor la bugetul de stat,  potrivit prevederilor alin. (1), conturile de
disponibil 51.E.14.02.00 – „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse
intermediare,  vinuri  spumoase,  băuturi  fermentate  spumoase  şi  bere”,  51.E.14.03.00  –
„Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun”, 51.E.14.12.00 – „Disponibil
din accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase,
băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006”,
51.E.14.13.00 – „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun”,
51.E.16.05.00  –  „Disponibil  din  taxă  asupra  unor  activități  dăunătoare  sănătății  și  din
publicitatea lor” se închid și își încetează funcționarea la unitățile Trezoreriei Statului eventualele
sume virate în aceste conturi urmând a fi returnate plătitorilor.

Art. 4. – Eventualele sume încasate ulterior datei de 31 decembrie 2018 și până la data
intrării în vigoare a prezentului ordin în conturile de venituri bugetare 20.E.14.02.00 – „Accize
încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate
spumoase  şi  bere”  și  20.E.14.03.00  –  „Accize  încasate  din  vânzarea  produselor  din  tutun”,
reprezentând cota de 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și
băuturi alcoolice,  se virează de către Ministerul Tineretului și Sportului la bugetul de stat în
conturile de venituri 20.A.14.02.10 – „Accize încasate din vânzarea de alcool etilic,  produse
intermediare,  vinuri  spumoase,  băuturi  fermentate  spumoase  şi  bere,  aferente  unor  activități
reorganizate” și 20.A.14.03.08 – „Accize încasate din vânzarea produselor din tutun, aferente
unor activități reorganizate”, codificate cu codul de identificare fiscală a Ministerului Tineretului
și Sportului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Restituirea sumelor încasate din contribuțiile stabilite conform art. 367 din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, prevăzute de art. 57 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, se
realizează conform dispozițiilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1899/2004 pentru
aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare
a  dobânzilor  cuvenite  contribuabililor  pentru  sumele  restituite  sau  rambursate  cu  depăşirea
termenului legal.”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,

Eugen Orlando TEODOROVICI
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