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Către  
: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca 
Compartimentul de Comunicare, Relatii Publice si Mass Media  

În atenţia                    : Domnului Radu Alin 
Ref.               Adresa nr. CJR-DGR 18641/06.09.2019 

De la                           

: D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA 

   Activitatea de Colectare 

 Serviciul Asistenta pentru Contribuabili 

Adresă 
Str. P-ta Avram Iancu nr. 19 
Tel : 0264/593328/int.628/616 
  Fax: 0264-592.223 

Nr. înregistrare/data : CJR_DEC-  /   .10.2019 

 
Stimate domnule, 
 

Ca urmare  adresei Dvs.  CJR-DGR 18641/06.09.2019, prin care ne solicitati 
transmiterea lunara a modificarilor legislative cu caracter general si specific, pe diferite 
tipuri de activitati, va trasmitem datele solicitate, publicate in monitorul oficial in luna 
septembrie 2019 dupa cum urmeaza: 
   
1. Ordinul viceprim-ministrului, interimar, ministrului finanţelor publice nr. 
2876/2019 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (M.Of. nr. 729 din 5 septembrie 
2019). 
 
      √  Se modifică şi se completează Normele metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.917/2005 
2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2883/2019 din 3 septembrie 2019 pentru 
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 1.235/2003 (M.Of. nr. 738 din 10 septembrie 2019). 
 
      √ Se completează Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 
trezoreria statului, astfel: 
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   La pct. 20 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
     "(4) Extrasele de cont în format electronic aferente conturilor deschise pe numele 
structurilor fără personalitate juridică la unităţile trezoreriei statului, în condiţiile 
prevederilor legale în vigoare, pot fi vizualizate şi descărcate prin intermediul persoanelor 
din cadrul instituţiilor publice în cadrul cărora sunt organizate, înrolate în Sistemul naţional 
de raportare Forexebug." 
 
 3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2288/2019 din 21 august 2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în 
cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare (M.Of. nr. 741 din 11 septembrie 2019). 
 
 √ Se aprobă Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei 
reciproce la recuperare, precum și modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 
     a) Referat privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanţe stabilite în 
alte state, prevăzut în anexa nr. 2; 
     b) Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanţelor stabilite în alte state, 
prevăzută în anexa nr. 3; 
     c) Informare privind solicitarea de asistenţă la recuperare pentru creanţe stabilite în 
România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state, prevăzută în anexa nr. 4; 
     d) Referat privind transferul sumelor recuperate în alte state, reprezentând creanţe 
stabilite în România, prevăzut în anexa nr. 5; 
     e) Referat privind stingerea obligaţiilor fiscale restante recuperate în alte state, 
prevăzut în anexa nr. 6. 
 
 4. Ordinul ministrului economiei și preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 2237/2019 din 13 august 2019 pentru punerea în aplicare a 
unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun 
(M.Of. nr. 747 din 13 septembrie 2019). 
 
 √ Prezentul ordin instituie măsuri de aplicare a Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind Standardele tehnice 
pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun. 

5. Ordinul ministrului finanţelor publice și ministrului muncii şi justiţiei sociale 
nr. 2892/1253/2019 din 3 septembrie 2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a 
unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019 (M.Of. nr. 770 din  23 septembrie 
2019). 
 
    √ Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie, precum și pentru 
primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020, respectiv februarie 2020 şi martie 2020, 
valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, 
nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei. 
 
 6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2531/2019 din 19 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea 
competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a 
statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a 
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unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului în materie civilă (M.Of. nr. 778 din 25  septembrie 2019). 
 
 √ Se modifică şi se completează Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi 
valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a 
comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea 
activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie 
civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 22 aprilie 2019. 
 
 7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3126/2019 din 19 septembrie 2019 
pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind 
modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea 
procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 
decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau 
egal cu suma de un milion lei (M.Of. nr. 786 din 27 septembrie 2019). 
 
 √  Se aprobă Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform cap. II 
din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, prevăzută în 
anexa nr. 1 la prezentul ordin. 
     
 √ Se modifică şi se înlocuiesc Anexele nr. 1, 4, 5, 7, 10, 11 şi 12 la procedura de 
aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 
în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un 
milion lei, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 august 2019, cu anexele nr. 2 - 8 la 
prezentul ordin. 
 
 8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2894/2019 din 3 septembrie 2019 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 
privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, 
persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică (M.Of. nr. 785 din 27 
septembrie 2019). 
 
 √ Se modifică şi se completează Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 
privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, 
persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017 
 
Cu deosebită  consideraţie,  
 
 
Director General,                                           Șef Serviciu, 
  Ioan Pop                                            Stelia Irimieș 
  
 
 
 
 
                   Elaborat de: Laura Stoica,inspector asistent , D.G.R.F.P. Cluj Napoca 
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