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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 705628,0264705616 
  

Nr. înregistrare/data : CJR_DEC- 3175 / 07.05.2020 

 
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 alaturat modificarile legislative publicate in Monitorul Oficial, in luna aprilie 
2020, dupa cum urmeaza: 

1. Legea nr. 32/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și 
funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. O. nr. 271 din 1 aprilie 2020) 

 
► Completează categoriile de contribuabili prevăzute de Codul fiscal, care nu intră sub 

incidența impozitului pe profit, cu: 
- unitatea locală de cult, definită potrivit art. 7 pct. 48 din Codul fiscal, în măsura în care 

veniturile obținute sunt utilizate, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și 
funcționarea unității de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a 
lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume 
propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni 
specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind 
libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată. 

► Reglementează faptul că, pentru unitățile locale de cult, înscrierea în Registrul 
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza 
solicitării entității, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul fiscal, cu excepția condiției de 
a îndeplini obligația fiscală declarativă în ceea ce privește declarația anuală de impozit pe 
profit. 

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1816/2020 pentru modificarea și 
completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile 
de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin 
intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți (M. O. nr. 275 din 2 aprilie 2020) 
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► Reglementează o nouă categorie de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul 

cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, 
respectiv categoria "Obligații fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice - Sume 
reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de 
distribuire". 

 
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1819/2020 pentru modificarea și 

completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de 
plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), 
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru 
completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță 
între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele 
juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 660/2017 (M. O. nr. 279 din 3 aprilie 2020) 

 
►  Prevede faptul că ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de 

către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către 
operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din 
conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie. 

► Reglementează procedura de utilizare și transmitere a ordinului de plată multiplu 
electronic (OPME). 

► Completează procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, 
persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu formularul Ordin 
de plată multiplu electronic (OPME). 

► Prevede faptul că ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzut de Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, poate fi 
utilizat de operatorii economici și alte entități decât instituții publice, începând cu data de 21 
aprilie 2020. 

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1801/2020 pentru aprobarea 
componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor 
privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte 
rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – 
Forexebug (M. O. nr. 280 din 3 aprilie 2020) 

5.► Aprobă Normele metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile 
financiare, rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și 
anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug și componența rapoartelor 
privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și a celorlalte 
rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare – Forexebug. 

5. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 din 30 martie 2020 privind 
utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice (M.Of. 
nr. 289 din 7 aprilie 2020). 
          √ Reglementează cadrul general pentru utilizarea la nivelul autorităţilor şi instituţiilor 
publice a semnăturii electronice şi a documentelor electronice. 
          √ Actele emise în format electronic de autorităţile şi instituţiile publice vor fi semnate cu 
semnătura electronică calificată. 
          √ Actele emise în format electronic de autorităţile şi instituţiile publice sunt 
asimilate înscrisurilor autentice. 

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1828/2020 din 06 aprilie 2020 privind 
instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să dispună plăţi din conturile 
instituţiilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug prin "Punctul 
Unic de Acces" (M.Of. nr. 302 din 10 aprilie 2020). 
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          √  Pe perioada în care este instituită starea de urgenţă pe teritoriul României, precum şi 
30 de zile după încetarea stării de urgenţă, persoanele din cadrul instituţiilor publice pentru 
care se solicită înregistrarea la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug în 
scopul efectuării de plăţi pe bază de ordin de plată multiplu electronic (OPME) pot transmite 
prin e-mail, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care instituţia publică are deschise 
conturile de cheltuieli bugetare, documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) din anexa nr. 1 la 
O.M.F.P. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 
procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv: 
        - Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/ revocarea accesului la funcţionalităţile 
sistemului naţional de raportare (Forexebug) precum şi copia actului de identitate al persoanei 
ce urmează a fi înrolată, scanate; 
          - Fişierul exportat aferent certificatului digital calificat, emis pe numele persoanei ce 
urmează a fi înrolată. 
          √  Adresele de e-mail de la care/la care vor fi transmise documentele  se stabilesc de 
comun acord între unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi instituţiile publice. 
 

 7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1830/2020 din 06 aprilie 2020 privind 
modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii 
prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare (M.Of. nr. 302 din 10 aprilie 2020).  

 
          √  Art. 2  va avea următorul cuprins: 
          (1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g), i), k), m), o) şi p) prezentate în 
anexele nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 şi 16, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se 
întocmesc şi se semnează de către solicitanţi în conformitate cu precizările privind 
completarea acestora sau se editează şi se completează de către solicitanţi cu ajutorul 
programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 
          (2) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g), i), k) şi m) împreună cu documentele 
justificative solicitate în precizările anexelor nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11 şi 13 se depun de către 
solicitanţi la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poştă, cu confirmare 
de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. 
        (3) Formularele prevăzute la alin. (2) împreună cu documentele justificative solicitate în 
precizările anexelor nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11 şi 13, care fac parte integrantă din prezentul ordin, 
pentru care se folosesc mijloace electronice de transmitere la distanţă se depun prin 
intermediul «Formularului de contact» din cadrul «Spaţiului Privat Virtual» prevăzut 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, în formatele «PDF», «JPEG» sau «TIFF» sau într-o 
arhivă zip care nu poate depăşi 5 MB." 
          √ Art. 3 va avea următorul cuprins: 
          Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l) şi n), prezentate în anexele nr. 2, 4, 
6, 8, 10, 12 şi 14, care fac parte integrantă din prezentul ordin, redactate în limbile română şi 
engleză, se editează, se completează şi se eliberează/comunică de către organul fiscal 
competent, potrivit legii, fiind semnate de conducătorul unităţii fiscale, potrivit competenţelor 
sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, după caz." 
          √ Art. 5 va avea următorul cuprins: 
          (1) Formularele certificatelor de rezidenţă fiscală pentru persoanele juridice şi fizice, 
rezidente în România, şi ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de 
către persoanele nerezidente, altele decât cele prevăzute la art. 1, elaborate pe machete ale 
organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenţii/acorduri de 
evitare a dublei impuneri şi cererile de eliberare a acestor documente se depun de către 
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solicitanţi la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poştă, cu confirmare 
de primire ori prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 
          (2) Formularele certificatelor şi cererile aferente prevăzute la alin. (1) pentru care se 
folosesc mijloace electronice de transmitere la distanţă se depun prin intermediul 
«Formularului de contact» din cadrul «Spaţiului Privat Virtual» de către solicitanţi în formatele 
«PDF», «JPEG» sau «TIFF» sau într-o arhivă zip care nu poate depăşi 5 MB. 
          (3) Formularele certificatelor prevăzute la alin. (1) se completează în limbile/limba 
română şi/sau engleză şi se eliberează/comunică de către organul fiscal competent, potrivit 
legii, fiind semnate de conducătorul unităţii fiscale, potrivit competenţelor sau cu semnătură 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, după caz." 
          √ Art. 6 al va avea următorul cuprins: 
          Certificatele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l) şi n) şi cele prevăzute la art. 5 
comunicate de organul fiscal competent, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată 
pe un certificat digital calificat, prin intermediul «Spaţiului Privat Virtual», pot fi verificate de 
terţe persoane pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea «Servicii 
Online», serviciul «Verificare documente electronice eliberate în «Spaţiul Privat Virtual», pe 
baza numărului de înregistrare al documentului şi codului de identificare fiscală al persoanei, 
fiind disponibile în această secţiune pe durata de un an de la data emiterii. 
 

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1780/2805/2020 din 20 martie 2020 pentru 
stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru intervalul 
calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 şi data de 31 iulie 2020 (M.Of. nr. 286 din 6 
aprilie 2020). 

 
          √ Pentru intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 şi data de 31 iulie 
2020, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete 
culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.045/2018, este de maximum 160 lei/lună, respectiv de maximum 320 lei/eveniment. 
          √ Valoarea nominală stabilită se aplică şi pentru lunile august şi septembrie ale anului 
2020. 

9.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 883/2020 din 3 
aprilie 2020 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. 288 din 6 
aprilie 2020) 

 
          √ 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 
cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.   

10. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 din 15 aprilie 2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (M.Of. nr. 323 din 17 aprilie 2020). 
          √ Avand în vedere necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în 
domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate 
de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul 
populației se modifică și se completează Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea 
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bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020. 
-  Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și 
subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. 
-   Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de 
cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2. 

11. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 51/2020 din 15 aprilie 2020 pentru 
rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (M.Of. nr. 323 din 17 aprilie 
2020) 
          √ Avand în vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de 
raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, precum si situatia 
epidemiologica de pe teritoriul Romaniei care indica o crestere a numarului de persoane 
infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 se modifică și se completează Bugetul asigurarilor 
sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2020, aprobate prin Legea 
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020. 
          √ Influentele asupra veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, 
detaliate pe capitole si subcapitole, sunt prevazute in anexa nr. 1. 
          √ Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 
2020, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, pe 
credite de angajament si credite bugetare, sunt prevazute in anexa nr. 2. 

12. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 din 9 aprilie 2020 privind unele 
masuri financiar – fiscale (M.Of. nr. 320 din 16 aprilie 2020). 
          √ Se modifică și se completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, privind: 

-reglementarea extinderii deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și a 
sponsorizărilor efectuate către instituțiile și autoritățile publice, 

- reglementarea regimului fiscal aplicabil avantajelor în natură acordate în aceste 
situații, în sensul că pentru acestea nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale 
obligatorii, 

- reglementarea tratamentului fiscal al indemnizaţiilor de şomaj tehnic acordate 
salariaţilor societăţii din domeniul construcţiilor pentru care s-a decis suspendarea temporară 
a contractelor de muncă şi care sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj,  

- modificarea cadrului legal, în sensul că alcoolul și băuturile alcoolice intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se 
valorifică de organele competente, conform legii şi se completează cu o serie de prevederi 
aplicabile alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și produselor energetice confiscate, 
rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, 

- continuarea măsurii de amânare a plății TVA în vamă pe toată perioada în care se 
instituie starea de urgență prin decret al Președintelui României pentru prevenirea răspândirii 
epidemiei COVID-19, 

- clarificări privind regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor acordate pe perioada stării de 
urgență decretate de Președintele României sau indemnizațiilor privind acordarea unor zile 
libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de 
învățământ, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, așa 
cum acestea au fost stabilite prin acte normative din domeniul protecției sociale, 

- asigurarea acoperirii din import a necesarului de alcool etilic complet denaturat pentru 
producerea de dezinfectanți, fără alocarea de către operatorii economici a unor sume 
importante în plata TVA la organele vamale, 

-reducerea perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune 
de rambursare, cu scopul de a reintroduce rapid în circuitul economic sumele solicitate la 
rambursare, precum și imposibilitatea deplasării, în condițiile actuale, a echipelor de control la 
sediul contribuabililor și contactul fizic cu aceștia,       
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√ Se modifică și se completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  
          √ Se modifică și se completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind 
unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020.  

√ Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă 
extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanței 
Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.  Extragerile Loteriei bonurilor 
fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență. 

√ Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de 
procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă 
negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul 
termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, 
ulterior, a inspecției fiscale. 

√ Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, 
respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute 
la art. 36 alin. (1) și  (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv. 

 
13. Hotararea Guvernului nr. 284/2020 din 9 aprilie 2020 pentru modificarea titlului VIII 

„Accize şi alte taxe speciale”din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (M.Of. nr. 320 din 16 aprilie 
2020). 

√ Se modifică alineatul (4) de la punctul 79 și va avea următorul cuprins: 
- Realizarea în interiorul antrepozitelor fiscale de producție a produselor care nu sunt destinate 
consumului uman prevăzute la pct. 78 alin. (10) este interzisă, cu excepția alcoolului sanitar. 

√ Alineatul (5) de la punctul 79 se abrogă. 
    √ Se modifică alineatul (2) de la punctul 82 și va avea următorul cuprins: 

 - Beneficiază de scutirea directă prevăzută la alin. (1) lit. b) și c) numai antrepozitarii 
autorizați care funcționează în sistem integrat. Prin sistem integrat se înțelege utilizarea alcoolului 
etilic și a altor produse alcoolice de către antrepozitar pentru realizarea de produse finite destinate 
a fi consumate ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări. 

14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1865/2020 din 15 aprilie 2020 privind 
transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi de 
modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, 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, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice (M.Of. nr. 318 din 15 
aprilie 2020).  

          √  Pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, precum și 30 de zile 
după încetarea acesteia, situațiile financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile 
publice nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor Publice și unitățile 
subordonate. Situațiile financiare trimestriale centralizate se transmit în formatul electronic 
generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice, precum și 
scanate pe e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de 
către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare. 
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  15. Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 (M.Of. nr. 325 din 21 aprilie 2020). 

√ Se modifică și se completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 
21 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare,  

√ Se modifică și se completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție 
socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020. 

√ Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau 
nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și 
comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale 
de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de 
casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții 
fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi."  

√ Prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute 
la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, perioada de 
acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește până la încetarea 
stării de urgență decretate. 

√ Sumele reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și la art. XV alin. (1), 
(1^1 ), (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, precum și cu modificările 
aduse prin prezenta ordonanță de urgență, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe 
durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă. Măsurile de suspendare 
prevăzute la alin. (1) încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență.  

√ Pentru categoriile de beneficiari prevăzuți de art. XV alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru 
depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie, prevăzut la 
art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, se prelungește cu 5 zile 
lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

√ Pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. XV alin. (1^1 ) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările 
aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și pentru persoanele prevăzute la art. II 
pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, prevederile art. II-V din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 32/2020 se aplică corespunzător, iar termenul pentru depunerea documentelor 
în vederea solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de 
urgență este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență. 

16.Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 934/2020 din 
14 aprilie 2020 privind modificarea Anexei nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 962/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a 
impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la 
sursă (M.Of. nr. 325 din 21 aprilie 2020). 

 
          √  Înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale se emit conform 
procedurilor de administrare fiscală în vigoare și se comunică contribuabililor/plătitorilor în 
termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor fiscale. Prin 
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excepție, înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de 
depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgență se emit conform 
procedurilor de administrare fiscală în vigoare și se comunică contribuabililor/plătitorilor în 
termen de 30 de zile de la expirarea situației de urgență. Pentru obligațiile fiscale nedeclarate, 
care fac obiectul unei inspecții fiscale, nu se emit înștiințări privind nedepunerea în termen. 
 

17. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 935/2020 din 
14 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinuluipreședintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate 
pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la 
sursă (M.Of. nr. 325 din 21 aprilie 2020). 

             √  Se modifică formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de 
stat”. 
             √  Se modifică formularul 710 “Declarație rectificativă”. 
         √ Se modifică și se completează Instrucțiunile de completare a      formularului 
100  “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” .   

            
18.Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 936/2020 din 

14 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinuluipreședintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei 
reprezentand pană la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care 
se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de curs, precum și pentru acordarea 
de burse private, conform legii, precum și a modelului și a conținutului unor formulare (M.Of. nr. 
325 din 21 aprilie 2020). 

            √ De la data publicării prezentului ordin, pe perioada stării de urgență și în termen de 
30 de zile de la data încetării stării de urgență pe teritoriul Românie se suspendă aplicarea 
prevederilor capitolul III Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în 
format hârtie pe bază de borderou de către reprezentantul entității nonprofit/unității de cult 
beneficiare a sumei    din Anexa 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 147/2020. 
  19.Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 945/2020 din 14 aprilie 2020 pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3040/2018 privind stabilirea operațiunilor care dau drept 
de debitare a contului de TVA (M.Of. nr. 325 din 21 aprilie 2020). 

 
 

Cu deosebită  consideraţie,  
 
 
 
 
 

Director executiv colectare,                                 Șef Serviciu, 
     Alin Cristian Jude                                   Stelia Irimies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Elaborat de: Laura Stoica,inspector asistent , D.G.R.F.P. Cluj Napoca 
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