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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-9124 / 6.12.2019 

 
Stimate domnule, 
 

 Urmare  adresei Dvs. nr.  CJR-DGR 18641/06.09.2019, prin care ne solicitati sa 
va transmitem lunar modificarile legislative cu caracter general si specific, pe diferite tipuri 
de activitati, va transmitem datele solicitate, publicate in Monitorul Oficial, in luna 
noiembrie 2019 dupa cum urmeaza: 
   

 1. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 2862/2019 din 24 octombrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, 
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.Of. nr. 897 din 6 
noiembrie 2019). 
  

 √  Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual 

datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 
2018, modelul şi conţinutul formularului "Referat privind estimarea bazei de 
impozitare a veniturilor persoanelor fizice", modelul şi conţinutul formularului 
256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", modelul 
şi conţinutul formularului 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din 
oficiu a veniturilor persoanelor fizice".  

2.  Ordonanţa de urgenţă  nr. 71/2019 din 28 noiembrie 2019 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (M.Of. nr. 965 din 29 
noiembrie 2019). 
 

Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală 
 
 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice - Cluj -Napoca 
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Piaţa Avram Iancu, nr. 19 
Cluj-Napoca, jud. CLUJ 
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 √  Se modifică şi se completează Bugetul de stat pe anul 2019, 

aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 şi 209 bis din 15 martie 2019, 
cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
 - Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2019, detaliate 
pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. 
    - Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe 
capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este 
prevăzută în anexa nr. 2. 
 - Bugetul de stat pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 
14.472,3 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 8.463,1 milioane 
lei la credite de angajament şi se majorează cu suma de 5.308,6 milioane lei 
la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 19.780,9 milioane 
lei. 
 
 3.  Ordonanţa de urgenţă  nr. 72/2019 din 28 noiembrie 2019 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (M.Of. 
nr. 966 din 29 noiembrie 2019). 
 

 √  Se modifică şi se completează Bugetul asigurărilor sociale de stat şi 

bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 12 martie 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel: 
 - Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, 
iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, pe credite de angajament şi credite 
bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1. 
 - Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii 
pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 585.907 mii lei prin 
diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.423.563 mii lei şi majorarea 
subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 2.009.470 mii lei, iar la 
cheltuieli se majorează cu suma de 586.907 mii lei la credite de angajament 
şi 585.907 mii lei la credite bugetare. 
     - Bugetul aferent sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 6.335 mii 
lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 187 mii lei atât la credite de 
angajament, cât şi la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 
6.522 mii lei. 
 - Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor 
pentru şomaj pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar 
la cheltuieli pe capitole şi titluri, pe credite de angajament şi credite bugetare, 
sunt prevăzute în anexa nr. 2. 
 - Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 aferent sistemului 
asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 128.660 mii 

file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2025.11-%2029.11.2019%201.htm#Ordonanta72


www.anaf.ro 

www.anaf.ro 
3 / 6 

 

 

lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 48.000 mii lei atât la credite de 
angajament, cât şi la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 
176.660 mii lei. 
     - Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin 
Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la 
venituri cu suma de 220.532 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi 
sumă. 
 
 4. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 3008/2019 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de 
atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi 
conţinutului acestora (M.Of. nr. 945 din 26 noiembrie 2019). 

  
 √  Se modifică şi se completează Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii 
de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii 
bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 23 decembrie 2015, astfel: 
 - Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se 
depune: 
     a) la registratura organului fiscal central competent; 
     b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 
     c) prin intermediul serviciului "Spaţiu privat virtual"; 
     d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi 
instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea 
furnizării de servicii; 
     e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de 
credit, în spaţiul privat virtual de pe portalul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală." 
 
 - Certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi comunica în mediu 
electronic prin: 
     a) spaţiul privat virtual, serviciu de comunicare electronică pus la 
dispoziţia contribuabililor şi reglementat prin 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
      b)Sistemul informatic PatrimVen, sistem pus la dispoziţia autorităţilor şi 
instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea 
furnizării de servicii de către Ministerul Finanţelor Publice. Utilizarea de către 
autorităţile şi instituţiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în 
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conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse 
la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
     c) Sistemul informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul 
privat virtual de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
     
 - Certificatul eliberat şi comunicat este valabil şi fără semnătura 
persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, 
şi ştampila organului emitent. 
 
 5. Ordinul preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă nr. 728/2019 din 25 noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii 
de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. 
II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 
privind instituirea unor facilităţi fiscale 
 

 √ Se aprobă Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în 

conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din 
Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
           
 - Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii se aplică de 
către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a 
municipiului Bucureşti şi centrele regionale de formare profesională a adulţilor 
din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
 - Prin obligaţii bugetare administrate de ANOFM prin entităţile publice 
subordonate se înţelege obligaţii financiare principale reprezentând debite 
provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi alte debite pentru care, potrivit actelor 
normative în vigoare, AJOFM/AMOFM şi CRFPA au competenţe în stabilire şi 
recuperare, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin: 
     a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA; 
     b) procese-verbale de control întocmite de structurile control din cadrul 
AJOFM/AMOFM; 
     c) hotărâri judecătoreşti emise de instanţa competentă; 
     d) decizii/procese-verbale referitoare la obligaţiile bugetare accesorii. 
     - Prin obligaţii bugetare administrate de ANOFM prin entităţile publice 
subordonate se înţelege inclusiv obligaţiile bugetare individualizate în titluri 
executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa AJOFM/AMOFM/CRFPA 
în vederea recuperării. 
     - Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta 
procedură sunt: 
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     a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără 
personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii 
bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entităţile publice 
subordonate (AJOFM/AMOFM/CRFPA), sub un milion lei; 
     b) debitorii, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi 
administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, care la data de 31 decembrie 
2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante, administrate de 
ANOFM prin entităţile publice subordonate (AJOFM/AMOFM/CRFPA), de un 
milion lei sau mai mari. 
     - În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (4) se includ şi următorii 
debitori: 
     a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii; 
     b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau 
răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei 
anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii 
deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de atragere a răspunderii; 
     c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit 
prevederilor legale în vigoare; 
     d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează 
numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare 
principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până 
la data intrării în vigoare a ordonanţei privind instituirea unor facilităţi fiscale, 
respectiv până la data de 8 august 2019; 
     e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor 
obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 
inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 8 august 2019, 
indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale şi de data comunicării 
deciziei de imputare 
 
Cu deosebită  consideraţie,  
 
 
Director General,                                           Șef Serviciu, 
  Ioan Pop                                            Stelia Irimies 
 
 
 
 
 
                   Elaborat de: Laura Stoica,inspector asistent , D.G.R.F.P. Cluj Napoca 
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