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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-77 / 10.01.2020 

 
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 
decembrie 2019 dupa cum urmeaza: 
   
 1. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3265/2019 din 4 decembrie 2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilităţi şi a 
conturilor de venituri bugetare aferente activităţii de valorificare a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului 
 (M.Of. nr. 1003 din 13 decembrie 2019). 
 √  Pentru gestionarea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului, inclusiv a garanţiilor de participare la licitaţie, la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid şi funcţionează următoarele conturi de 
disponibilităţi: 
 a) la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti din 
cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti: 
 a1) 50.85.01 "Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului în materie civilă"; 
 a2) 50.05.33 "Garanţii de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor 
intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă"; 
     a3) 50.85.02 "Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului în materie penală"; 
 a4) 50.05.29 "Garanţii de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor 
intrate în proprietatea privată a statului în materie penală"; 
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 b) la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice, respectiv din cadrul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice 
organizate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ: 
 b1) 50.85.01 "Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului în materie civilă"; 
 b2) 50.05.33 "Garanţii de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor 
intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă"; 
 
 c) la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi derulează activitatea proprie direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice, altele decât Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Bucureşti: 
 c1) 50.85.02 "Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului în materie penală"; 
 c2) 50.05.29 "Garanţii de participare la licitaţie în vederea valorificării bunurilor 
intrate în proprietatea privată a statului în materie penală". 
 
 √ Conturile de disponibilităţi prevăzute la alin. (1) sunt deschise pe numele Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală şi sunt codificate cu codul unic de identificare atribuit în 
calitate de plătitor de TVA al acestei instituţii publice. 
 
 √ Operaţiunile de încasare în numerar, respectiv depunere în numerar a sumelor 
confiscate şi a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului se efectuează de către: 
 a) deţinătorii mijloacelor de plata în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului; 
 b)  cumpărători sau adjudecatari; 
         c)   consignatari; 
 d)  personalul propriu al structurilor de valorificare, pentru încasările efectuate prin 
magazinele proprii. 
2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3751/2019 din 13 decembrie 2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 
(M.Of. nr. 1012 din 17 decembrie 2019). 
 √  Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, 
prevăzute în anexa 1 conțin precizări referitoare la: 
 -   încasarea veniturilor bugetare 
 -   deschiderea creditelor bugetare 
     -   precizări cu caracter general aplicabile instituţiilor publice 
 -  regularizări financiare cu bugetul de stat şi bugetele locale de către regiile 
autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţi 
 - încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-
teritoriale 
 -  încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului 
public de pensii şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 - încheierea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului 
asigurărilor pentru şomaj, şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 
 -  încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 
 - încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice 
bugetului Fondului pentru mediu 
 -  încheierea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, a bugetelor instituţiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activităţile finanţate integral din venituri 
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proprii înfiinţate pe lângă instituţii publice şi a bugetelor privind activitatea de privatizare 
gestionate de instituţiile publice 
 -  încheierea execuţiei bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor 
creditelor interne şi bugetelor creditelor externe ale instituţiilor publice, indiferent de 
modalitatea de organizare şi finanţare a acestora 
 -   dispoziţii finale (perioda 3 - 7 ianuarie 2020).  
 
 3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3194/2019 din 26 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al 
protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare (M.Of. nr. 1015 din 17 decembrie 
2019). 
 √ Pentru realizarea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, în Registrul special 
şi în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României se aprobă modelul-cadru al 
protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
 
 4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3321/2019 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea 
listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al 
autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a 
listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în 
instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva 
schimbului automat de informaţii financiare (M.Of. nr. 1011 din 16 decembrie 2019). 
 √  Se modifică şi se înlocuieşte Anexa 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu 
care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru 
schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare 
nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept 
internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii 
financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 20 decembrie 
2016, cu modificările ulterioare. 
 
 5. Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.Of. nr. 1010 din 16 decembrie 
2019). 
 √  Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include 
sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în 
medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră. 
     √ Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, 
cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 
suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe 
lună, reprezentând 14,044 lei/oră. 
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 6. Legea nr. 238/2019 din 18 decembrie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 (M.Of. nr. 1022 din 19 
decembrie 2019). 
 √ Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, 
potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

7.Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 1035 din 24 
decembrie 2019): 
√ reglementează înfiinţarea şi funcţionarea în România a fondurilor de investiţii alternative, 
organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare; 
√ în cazul fondurilor de investiţii alternative specializate în investiţii în obiecte de artă, 
investiţiile sunt realizate în acele opere de artă prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (M. Of. nr. 1054 din 30 decembrie 2019): 
√ aduce modificări în ceea ce priveşte determinarea bazei de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate; 
√ diminuează acciza la carburanţi la nivelul anterior majorării operate prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal. 

9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor 
acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 1031 din 23 decembrie 2019): 
√ la data de 1 februarie 2020, se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata 
defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017; 
√ începând cu data publicării în Monitorul Oficial a ordonanţei de urgenţă, organele fiscale 
nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA; 
√ până la data de 1 februarie 2020, contul de TVA poate fi executat silit de către orice 
creditor, indiferent de natura creanţei. 

10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 
alin. (1) şi (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 1059 din 31 
decembrie 2019): 
√ modifică şi completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în partea referitoare la 
acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete, în sensul majorării.  

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3774/2019 privind reglementarea 
unor măsuri referitoare la semnarea şi aplicarea ştampilei pe documentele depuse 
de instituţiile publice la Trezoreria Statului (M. Of. nr. 1044 din 24 decembrie 2019): 
√ persoanele autorizate din cadrul instituţiilor publice care potrivit prevederilor legale în 
vigoare au obligaţia semnării olografe a documentelor tipărite pe suport hârtie 
reprezentând cereri pentru deschiderea de credite bugetare, dispoziţii bugetare privind 
repartizarea/retragerea creditelor bugetare, cec pentru ridicare numerar multiplu, cereri 
privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului 
naţional de raportare (Forexebug), note contabile corecţie CAB, fişa entităţii publice care 
se depun la Ministerul Finanţelor Publice sau la unităţile Trezoreriei Statului, după caz, nu 
au obligaţia de a aplica amprenta ştampilei pe documentele respective; 
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√ instituţiile publice pot opta numai pentru semnarea documentelor de mai sus, situaţie în 
care vor proceda la depunerea la Ministerul Finanţelor Publice sau la unităţile Trezoreriei 
Statului, după caz, a fişelor cu specimenele de semnături care conţin numai semnăturile 
persoanelor autorizate să efectueze operaţiunile respective, iar în rubricile destinate 
aplicării amprentei ştampilei se va completa "Nu se aplică". 

12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3799/2019 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019 (M. Of. nr. 
1045 din 24 decembrie 2019). 

13. Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 
434/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri 
de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la 
obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a 
procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori 
de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia 
anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 2019 (M. Of. nr. 1031 
din 23 decembrie 2019): 
√ în situaţia încetării valabilităţii licenţei, din orice motive, în sarcina operatorilor economici 
licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc va fi reţinută calitatea de debitor faţă de bugetul de 
stat pentru sumele datorate reprezentând contribuţiile anuale, de natura creanţelor 
bugetare, prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru perioada efectivă de desfăşurare licenţiată, fracţiile din anul de licenţă în 
care survine încetarea activităţii urmând a fi calculate ca an întreg; 
√ termenul de plată a sumelor prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu 
modificările şi completările ulterioare, este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
celei în care documentaţia depusă de operatorul economic solicitant a fost aprobată şi s-a 
efectuat plata sumelor datorate anticipat, conform prevederilor art. 14 din acelaşi act 
normativ. 

 
 
Cu deosebită  consideraţie,  
 
 
 
Director General,                                           Șef Serviciu, 
  Ioan Pop                                            Stelia Irimies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Elaborat de: Laura Stoica,inspector asistent , D.G.R.F.P. Cluj Napoca 

file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletinul%20informativ%20fiscal%20-%2023-31.12.2019.html#OMFP nr. 3799-2019
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletinul%20informativ%20fiscal%20-%2023-31.12.2019.html#O 434-2019
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletinul%20informativ%20fiscal%20-%2023-31.12.2019.html#O 434-2019


www.anaf.ro 

www.anaf.ro 
6 / 6 

 

 

 

 


