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MINISTERUL FINANȚELOR        

Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca 

Serviciul Asistență pentru Contribuabili 

Nr. CJR_DEC- 6972 /5.11.2021 

 

Către            :  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca 

Compartimentul de Comunicare, Relații Publice și Mass Media          

 În atenţia      :Domnului Radu Alin, consilier superior 

 Ref.       :Adresa nr. CJR-DGR 18641/06.09.2019 

De la      :  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj- Napoca 

Serviciul Asistență pentru Contribuabili 

 

Stimate domn, 

 

Urmare  adresei Dvs. nr.  CJR-DGR 18641/06.09.2019, vă transmitem alăturat 

modificările legislative cu caracter general și specific, pe diferite tipuri de activități, publicate 

în Monitorul Oficial, în luna octombrie 2021: 

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile 

libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2 (Monitorul Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021) 

►Reglementează acordarea de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea 

copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere 

copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul 

unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară. 

►Reglementează că dispozițiile acestei ordonanțe de urgență se aplică și pentru 

unul dintre părinți care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă 

încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal 

pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din 

Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă 

beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin 

dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

►Dispune că angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită 

acest drept în baza prevederilor acestei ordonanțe de urgență. Prin excepție de la aceste 

prevederi, angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la 

sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de 

telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din rețeaua de transport feroviar, din 
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unitățile care asigură transportul în comun și serviciul de salubrizare a localităților, 

aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, din unitățile de comerț 

alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producție și distribuție de 

medicamente și echipamente sanitare, precum și personalul din unitățile farmaceutice 

beneficiază de prevederile acestei ordonanțe de urgență numai cu acordul angajatorului. 

►Reglementează că indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din 

capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului 

și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu 

mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este în sumă brută și 

este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de 

sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de 

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din salarii și 

asimilate acestora. 

►Reglementează că prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 200/2006 

privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu 

modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizației se decontează din acest fond 

numai pentru perioada acordării zilelor. Impozitul și contribuțiile de asigurări sociale, de 

asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă aferente 

indemnizației se plătesc de angajator în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. Până la închiderea anului fiscal, sumele vor fi 

înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite prin 

hotărâre a Guvernului care se aprobă până la 31 decembrie 2021. 

►Dispune că prin derogare de la prevederile art. 60, 138¹ și art. 154 alin. (1) lit. r) din 

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această indemnizație 

nu se acordă facilități fiscale. 

►Reglementează că prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) și art. 123¹ din 

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare 

ale indemnizațiilor nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% 

din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților 

nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor 

măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul 

interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația 

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (Monitorul 

Oficial nr. 945 din 4 octombrie 2021) 

►Reglementează că începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de 

urgență și până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a 

contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca 

urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care 

beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de 

muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% 

din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare. 
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►Reglementează că beneficiază de acordarea indemnizației salariații angajatorilor 

pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în contextul creșterii 

incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea 

impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României precum și salariații angajatorilor a căror activitate a fost 

suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică 

județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu 

medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă. 

►Dispune că indemnizația prevăzută se calculează pentru numărul de zile în care 

activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.  

►Reglementează că indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor 

sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

►Reglementează că în cazul acestei indemnizații, calculul, reținerea și plata 

impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări 

sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul 

asigurărilor pentru șomaj. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 

alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Declararea 

impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări 

sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 

147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Termenul de 

plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care 

se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. 

►Reglementează că pentru această indemnizație nu se datorează contribuția 

asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

►Dispune că perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă 

sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie pentru 

muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile 

și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

►Reglementează că începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de 

urgență și până la 31 decembrie 2021, pe perioada întreruperii temporare a activității, total 

sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al 

măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului 

pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, beneficiază de la bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale de o indemnizație lunară de 75% din 

câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare, alte categorii de persoane care 

realizează venituri, respectiv: 

 a) profesioniști reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare; 
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 b) persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, 

astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile 

conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

c) persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 

privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare. 

►Reglementează că, în condițiile de mai sus, persoanele prevăzute la art. 67¹ alin. 

(1) lit. a)—c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente 

contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut 

prevăzut de Legea nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare, dacă contractul de 

activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa structurii sportive. Suplimentar, structura 

sportivă și persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)—c) din Legea nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia și stabili de comun 

acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să 

compenseze diminuarea contraprestației financiare. 

►Dispune că pentru această indemnizație se datorează impozit pe venit, contribuția 

de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau 

potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de 

asigurări sociale.  

  Pentru aceste indemnizații plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuția 

asiguratorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

►Calculul obligațiilor fiscale pentru indemnizația brută încasată de la agenția 

teritorială se efectuează:  

 a) de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 

alin. (1), art. 138 lit. a) și, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la 

art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

  b) de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, 

respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori ai indemnizației. 

►Dispune că aceste obligații fiscale se declară prin „Declarația unică privind 

impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” și se plătesc de către 

persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 

227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care 

au fost obținute indemnizațiile. 

►Dispune că pentru calculul impozitului pe venit pentru indemnizația brută încasată 

de persoanele prevăzute la art. 67¹ alin. (1) lit. a)—c) din Legea educației fizice și sportului 

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. 

b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de 

asigurări sociale de sănătate se realizează de plătitorul de venit prin depunerea declarației 



Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

Page 5/17 

prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, 

inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata indemnizației. 

►Indemnizațiile acordate nu constituie venituri din desfășurarea activității, iar pentru 

acestea se aplică următoarele reguli, după caz: 

  a) calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează 

separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității; 

  b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 69 alin. (9), 

art. 148 alin. (2) și art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 c) prin derogare de la prevederile art. 121, 151 și 174 din Legea nr. 227/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, indemnizațiile nu fac obiectul acordării bonificației 

stabilite prin legea anuală a bugetului de stat. 

►Reglementează că prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) și art. 123¹ din 

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare 

ale indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de 

stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, nu pot dispune asupra destinației 

unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor 

indemnizații, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru 

acordarea de burse private, conform legii.  

►De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 60, 138¹ și art. 154 alin. (1) lit. r) 

din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile 

suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv bugetul de stat alocat Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale, nu se acordă facilități fiscale. 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată(Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021) 

►Reglementează că începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul 

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a 

include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de 

lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră. 

►Dispune că de la data de 1 ianuarie 2022 Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2021, se abrogă. 

 

4.  Ordinul ministrului finanțelor și ministrului muncii și protecției sociale nr. 

1244/901/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub 

formă de tichet de creșă pentru semestrul II al anului 2021(Monitorul Oficial nr. 956 

din 6 octombrie 2021) 

►Reglementează că pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 

2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit 

prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind 
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acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu 

modificările ulterioare, este de 490 lei. 

►Valoarea nominală de 490 lei se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al 

anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022. 

5. Ordinul  ministrului finanțelor și  ministrului muncii și protecției sociale nr. 

1245/902/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă  

pentru semestrul II al anului 2021(Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021) 

►Reglementează că pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 

2021, 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu 

poate depăși cuantumul de 20,09 lei. 

►Valoarea nominală de 20,09 lei se aplică și pentru primele două luni ale 

semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022. 

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, 

funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-

Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a 

vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe 

piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, 

precum și supravegherea pieței pentru acestea(Monitorul Oficial nr. 960 din 7 

octombrie 2021) 

►Reglementează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, 

precum și factura electronică la nivel național. 

►Definește factura electronică, ca fiind factura emisă, transmisă și primită într-un 

format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică și automată. 

► Reglementează că Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații 

Financiare, creează, dezvoltă și administrează sistemul național privind factura electronică 

RO e-Factura. 

►Definește Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura ca fiind 

ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii 

electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice, stocarea prin mijloace 

electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.  

►Dispune că sistemul național privind factura electronică RO e-Factura devine 

operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență. 

►Dispune că procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-

Factura se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

în termen de 15 zile de la data publicării acestei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.  

►Reglementează că Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe site-ul 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 
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►Reglementează că pentru facturile emise de către operatorii economici înscriși în 

Registrul RO e-Factura către destinatari care nu sunt înscriși în Registrul RO e-Factura se 

aplică prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

►Reglementează că operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea 

sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B sau 

în relația B2G, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală emis în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de 

urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

►Dispune că Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală 

asigură managementul datelor și informațiilor existente în sistemul național privind factura 

electronică RO e-Factura, cu păstrarea secretului fiscal. 

►Dispune că datele și informațiile din factura electronică sunt folosite exclusiv de 

către Ministerul Finanțelor și structurile subordonate, conform competențelor, pentru 

îndeplinirea atribuțiilor specifice și cu pastrarea secretului fiscal. 

►Reglementează că Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura 

asigură interoperabilitatea cu sistemele de facturare ale operatorilor economici. 

 ►Reglementează că pentru facturile electronice transmise în sistemul național 

privind factura electronică RO e-Factura se aplică în mod corespunzător prevederile art. 

319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

► Completează Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea 

cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea 

introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, 

precum și supravegherea pieței pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

230/2003, cu modificările și completările ulterioare, și reglementează: 

     - Pentru vehiculele rutiere provenite din țări membre UE, R.A.R. transmite către Agenția 

Națională de Administrare Fiscală, în format electronic, documentele prezentate de 

persoana care a efectuat achiziția intracomunitară, inclusiv documentele de proveniență, 

anterior eliberării cărții de identitate a vehiculului. Procedura se stabilește prin protocol 

încheiat între cele două instituții. 

     - Eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere poate fi suspendată pe o perioadă de 

maximum 5 zile la solicitarea motivată a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Procedura de eliberare a cărții de identitate a vehiculului va fi reluată din oficiu după 

expirarea acestui termen. 

7. Lege nr.241/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 

pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare(Monitorul Oficial nr. 965 din 8 

octombrie 2021) 

►aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15 din 21 august 2019 pentru reglementarea 

unor măsuri fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 

22 august 2019. 
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8. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

1619/2021 privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a 

numărului de evidenţă a plăţii (Monitorul Oficial nr. 991 din 18 octombrie 2021) 

► Completează Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 20 decembrie 2016, cu 

modificările ulterioare, și reglementează: 

 - Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, prevăzute în anexa la 

ordin se aplică în mod corespunzător  și de către ofertanții pentru plata taxei de participare 

la licitație și cumpărătorii pentru plata prețului rezultat în urma valorificării bunurilor 

sechestrate 

► Introduce în anexa la ordin trei noi puncte, punctele 2¹, 2¹.1 și 2¹.2, și 

reglementează: 

 -  Prin excepție de la pct. 1, pentru încasarea taxei de participare la licitație sau a 

prețului rezultat în urma valorificării bunurilor sechestrate numărul de evidență a plății are 

23 de caractere numerice, a cărui structură este stabilită de către organul fiscal central. 

 - Numărul de evidență a plății prevăzut la pct. 2¹ este generat prin programele 

informatice prin care este gestionată procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, 

odată cu emiterea actelor în procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, pentru 

efectuarea viramentelor de către ofertanți ale taxei de participare la licitație ori de către 

cumpărători ale prețului bunului valorificat. 

 - Numărul de evidență a plății prevăzut la pct. 2¹ se înscrie în documentele de plată 

întocmite de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) din ordin, pentru plata taxei de 

participare la licitație ori a prețului bunului valorificat, după caz. 

9.Ordinul ministrului finanțelor nr.1240/2021 privind unele prevederi aplicabile 

persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic 

(Monitorul Oficial nr. 999 din 20 octombrie 2021) 

►Reglementează că persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit Legii 

contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au ales un 

exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să înștiințeze unitatea teritorială a 

Ministerului Finanțelor despre exercițiul financiar ales cu cel puțin 30 de zile calendaristice 

înainte de începutul exercițiului financiar ales. Persoanele nou-înființate depun înștiințarea 

respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării. 

►Dispune că entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul 

calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 

decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din ordin. Aceste raportări contabile anuale se depun la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea anului 

calendaristic. 

►Reglementează că persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit Legii 

contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au ales un 
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exercițiu financiar diferit de anul calendaristic întocmesc raportări contabile anuale la 31 

decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea. 

►Dispune că aceste reglementări legale se aplică începând cu raportările contabile 

anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021. 

► Modifică și completează Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.160/2015 

privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2016 și reglementează: 

 - În cazul în care, în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, entitatea își modifică data aleasă 

pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare 

redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu 

financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele 

conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent, respectiv 

exercițiului financiar precedent celui de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care 

aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care revine la anul calendaristic 

începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru comparabilitatea informațiilor, acestea se 

raportează astfel:  

— bilanțul care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la 

data de 31 decembrie 2021 cuprinde solduri la următoarele date: 1 ianuarie 2021 și 31 

decembrie 2021; 

  — contul de profit și pierdere care este parte componentă a situațiilor financiare 

anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 cuprinde două coloane cu rulaje 

corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2020—31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021—31 

decembrie 2021. 

► La articolul VI, după alineatul (7), se introduc două noi alineate, alineatele (8) și 

(9), reglementând că modalitatea de raportare prevăzută la alin. (7) se aplică ori de câte ori 

entitatea revine la anul calendaristic și se prezintă în notele explicative care însoțesc 

respectivele situații financiare anuale. Prevederile acestui articol se aplică, de asemenea, 

persoanelor juridice fără scop patrimonial care optează pentru un exercițiu financiar diferit 

de anul calendaristic, respectiv revin la anul calendaristic. 

► Reglementează că entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, și care revin la anul calendaristic nu au obligația auditării situațiilor financiare 

anuale întocmite pentru exercițiul financiar în care revin la anul calendaristic, chiar dacă 

această obligație a existat pentru ultimele situații financiare anuale întocmite pentru un 

exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Din al doilea an calendaristic de raportare se 

aplică prevederile secțiunii 10.1 «Cerințe generale privind auditul» din reglementările 

contabile. 

10. Ordinul ministrului finanțelor nr.1233/2021 pentru aprobarea Procedurii de 

îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenția 

Națională de Administrare Fiscală, și de coordonare metodologică a activității de 
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aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de structurile de 

asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației (Monitorul 

Oficial nr. 998 din 19 octombrie 2021) 

►Aprobă Procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor, acordate 

de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, și de coordonare metodologică a 

activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfășurate de 

structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordin. 

►Dispune că începând cu data intrării în vigoare a acestui ordin, orice altă dispoziție 

contrară privind îndrumarea și asistența contribuabililor acordate de către organul fiscal 

central își încetează aplicabilitatea.  

►Reglementează că solicitările contribuabililor/plătitorilor înregistrate anterior intrării 

în vigoare a acestui ordin se soluționează potrivit procedurii aplicabile la data înregistrării. 

►Reglementează că Îndrumarea și asistența contribuabililor/ plătitorilor se 

realizează de către organul fiscal competent în administrarea creanțelor prevăzute la art. 29 

alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, ale respectivului contribuabil/plătitor, prin intermediul structurilor 

proprii cu atribuții în domeniul asistenței contribuabililor/plătitorilor. 

►Coordonarea metodologică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în 

legătură cu activitatea de aplicare unitară a legislației din domeniul fiscal, nefiscal, contabil, 

procedural fiscal, desfășurată de serviciile de asistență contribuabili din cadrul ANAF, se 

realizează de Ministerul Finanțelor. 

►Coordonarea structurilor din cadrul MF și ANAF privind îndrumarea și asistența 

contribuabililor/plătitorilor în domeniul tehnologiei informației este realizată de către Centrul 

Național pentru Informații Financiare, 

►Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor în domeniul tehnologiei 

informației se realizează de către Centrul Național pentru Informații Financiare prin serviciul 

helpdesk și calitatea serviciilor TIC. 

►Definește contribuabilul/plătitorul ca fiind orice persoană care adresează cereri de 

îndrumare și asistență conform acestei proceduri. 

►Reglementează că opinia emisă de organul fiscal competent se bazează exclusiv 

pe situația de fapt descrisă de contribuabil/plătitor, este aplicabilă operațiunii descrise doar 

în măsura în care aceasta este afectată realizării unui scop licit și moral și poate produce 

efecte numai în cazul în care sunt respectate principiile generale de conduită în 

administrarea creanțelor fiscale și de aplicare a prevederilor legislației fiscale. 

►Dispune că îndrumarea și asistența contribuabililor/ plătitorilor constau în 

furnizarea de informații cu caracter general în legătură cu modul în care aceștia trebuie să 

procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații 

declarative/de plată și/sau fiscale/contabile. 

►Reglementează că această procedură nu se aplică pentru: 

 a) petițiile formulate în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
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233/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția celor care au ca obiect îndrumarea și 

asistența contribuabililor/plătitorilor cu privire la problematica din domeniul legislației fiscale, 

precum și cea în domeniul tehnologiei informației pentru care sunt aplicabile prevederile 

prezentei proceduri. Dacă cererea are ca obiect îndrumarea și asistența 

contribuabililor/plătitorilor cu privire la problematica din domeniul legislației fiscale și nu 

poate fi identificat organul fiscal competent, este informată structura din cadrul MF/ANAF 

competentă să primească petițiile formulate în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, care 

a primit petiția în vederea informării contribuabilului/plătitorului cu privire la procedura 

aplicabilă; 

 b) cererile privind politica fiscală primite de la alte ministere, diferite autorități sau instituții 

publice (Guvern, Parlament etc.), organisme internaționale, sindicate sau patronate, 

solicitările formulate de mass-media și adresate ministrului finanțelor, secretarului de stat 

care răspunde de politica fiscală sau compartimentului de comunicare și relații publice; 

 c) plângerile prealabile formulate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 d) propunerile de modificare și completare a actelor normative din domeniul legislației 

fiscale sau alte propuneri privind politica fiscală;  

e) corespondența primită de MF de la autoritățile fiscale competente din alte țări. 

►Reglementează că sfera activității de îndrumare și asistență a contribuabililor/ 

plătitorilor cuprinde domeniul legislației fiscale, precum și domeniul tehnologiei informației. 

În cadrul domeniului fiscal, sfera activității de îndrumare și asistență a 

contribuabililor/plătitorilor cuprinde impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte creanțe 

fiscale administrate de ANAF, prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a 

creanțelor fiscale, inclusiv structurile subordonate.  

►Dispune că îndrumarea și asistența oferite contribuabililor/plătitorilor nu includ 

furnizarea de informații care se încadrează în una dintre categoriile următoare:  

a) informații de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 b) informații prin care se sugerează sau se prezintă modalități de optimizare a sarcinii 

fiscale;  

c) informații care contravin secretului fiscal;  

d) informații solicitate în perioada în care contribuabilul este supus controlului fiscal și în 

legătură cu impozitele, taxele contribuțiile și alte venituri ale bugetului general consolidat 

care fac obiectul controlului fiscal;  

e) informații în legătură cu soluționarea unor problematici care fac obiectul unor contestații 

formulate împotriva actelor administrative fiscale;  

f) informații în legătură cu soluționarea unor problematici care fac obiectul litigiilor aflate pe 

rolul instanțelor judecătorești sau asupra cărora se efectuează cercetări penale sau 

disciplinare; 

 g) elaborarea de monografii contabile solicitate de operatorii economici;  

h) informații care nu intră în sfera de competență a MF și/sau ANAF; 
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 i) materiale de presă sau pentru uz didactic, cum sunt, fără a se limita la, cele pentru 

lucrări de licență, proiecte de cercetare, master, doctorat;  

j) alte informații a căror furnizare este interzisă, conform legislației în vigoare. 

►Îndrumarea și asistența contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislației fiscale se 

realizează de către:  

a) DGAC, care coordonează metodologic activitatea de îndrumare și asistență a 

contribuabililor/plătitorilor în domeniul legislației fiscale, la nivel național pentru structurile 

din subordinea ANAF, pentru situațiile prevăzute la art. 9 alin. (2);  

b) Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, denumită în continuare DGAMC, 

prin serviciul de asistență mari contribuabili; 

 c) direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, denumite în continuare DGRFP, care 

coordonează activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor în domeniul 

legislației fiscale, la nivel regional, pentru situațiile prevăzute la art. 9 alin. (2);  

d) structurile subordonate DGRFP, astfel: 

  1. administrațiile județene ale finanțelor publice, denumite în continuare AJFP, 

administrațiile sectoarelor 1—6 ale finanțelor publice, serviciile/birourile fiscale municipale, 

orășenești și comunale, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistență pentru 

contribuabili sau serviciile/birourile/compartimentele cu atribuții în domeniul asistenței 

contribuabililor potrivit regulamentului de organizare și funcționare, după caz, pentru 

contribuabilii/plătitorii aflați în administrarea acestora;  

2. Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii a municipiului București, prin 

serviciul/biroul/compartimentul de asistență pentru contribuabili, pentru contribuabilii mijlocii 

din municipiul București;  

3. Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, cu privire la orice aspecte 

legate de contribuabilii/plătitorii nerezidenți. 

► Reglementează că activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/ 

plătitorilor în domeniul legislației fiscale, la nivelul întregii țări, este coordonată de către 

ANAF, prin DGAC, iar la nivel regional, activitatea de îndrumare și asistență a 

contribuabililor/plătitorilor este coordonată de către DGRFP, prin serviciile/birourile/ 

compartimentele de asistență pentru contribuabili, cu excepția situației prevăzute la alin. (4) 

► Reglementează că activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/ 

plătitorilor în domeniul vamal se realizează de către Direcția Generală a Vămilor, potrivit 

prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, ale art. 18 și 19 din 

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

► Coordonarea activității de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor 

referitor la utilizarea aplicației informatice „Sistemul de Control al Mișcărilor cu Produse 

Accizabile” (EMCS) se realizează prin structura de Helpdesk EMCS din cadrul Direcției 

Generale a Vămilor. 

► Reglementează modalitățile de acordare a îndrumării și asistenței:  
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- Îndrumarea și asistența acordate direct la sediul organului fiscal competent cu 

administrarea creanțelor fiscale 

-  Îndrumarea și asistența acordate în format letric 

-  Îndrumarea și asistența acordate prin e-mail 

- Îndrumarea și asistența prin „Spațiul privat virtual” 

- Îndrumarea și asistența prin telefon 

-  Îndrumarea și asistența acordate din oficiu 

► Reglementează modalitatea de soluționare a cererilor cu privire la problematica 

din domeniul fiscal adresate MF de către ANAF și coordonarea metodologică a ANAF 

privind îndrumarea și asistența contribuabililor: 

- DGAC, din proprie inițiativă ca urmare a monitorizării problemelor sesizate de 

contribuabili/plătitori/ structuri ale aparatului central ANAF sau în baza unei solicitări a 

contribuabililor/plătitorilor formulate potrivit art. 5, se adresează MF pentru comunicarea 

unei opinii referitoare la domeniul legislației fiscale, prezentând totodată, propriul punct de 

vedere, în următoarele cazuri: 

 a) s-a identificat/indicat o prevedere legală pentru care nu s-a putut stabili intenția de 

reglementare și conținutul sferei de aplicare;  

b) s-a constatat existența unei situații noi pentru care este necesar a se clarifica dacă poate 

fi încadrată în ipoteza unei norme din domeniul legislației fiscale 

- După primirea cererilor, MF analizează solicitarea, opinia/opiniile exprimate de ANAF și 

comunică punctul de vedere în termen util. Termenul de soluționare poate fi prelungit în 

situația în care sunt necesare informații suplimentare relevante pentru soluționarea cererii 

sau în cazuri excepționale, atunci când problematica supusă analizei este deosebit de 

complexă și/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte structuri din cadrul MF, alte 

instituții sau autorități publice, inclusiv de la Comisia Europeană sau alte organisme 

internaționale. 

- În situația în care se solicită opinia MF de către o direcție de specialitate din cadrul ANAF, 

răspunsul se transmite acesteia, iar un exemplar al răspunsului se transmite și DGAC în 

vederea valorificării opiniei MF în procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor. 

- În cazul în care contribuabilii/plătitorii solicită MF îndrumare sau asistență prin telefon sau 

prin e-mail, aceștia vor fi îndrumați să se adreseze call-center-ului, sau să utilizeze 

formularul electronic de pe portalul ANAF, prin serviciul „Spațiul privat virtual”. 

- Cererile adresate de structurile prevăzute la art. 4 alin (1) lit. b)—d) direct MF sunt 

considerate a fi adresate eronat și sunt restituite, în forma în care au fost primite, în 

vederea soluționării, organul fiscal fiind îndrumat cu privire la procedura aplicabilă. 

11. Hotărârea Guvernului nr. 1097/2021 privind actualizarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 847/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații 

secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul 

Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de 

clasificare aferente (Monitorul Oficial nr. 1008 din 21 octombrie 2021) 

►Reglementează că Lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe 

niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice și de 

file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%2018-22%20oct.%202021%20-%20cu%20legis.htm#HG1097


Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

Page 14/17 

instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 847/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

938 din 13 octombrie 2020, se actualizează după cum urmează:  

- La capitolul I — Lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de 

secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în 

subordinea acestuia și termenele de clasificare, litera B — informații clasificate secrete de 

stat, nivel de secretizare strict secret se modifică și se completează cu noi categorii de 

informații clasificate, conform anexei la hotărâre. 

- La capitolul I — Lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de 

secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în 

subordinea acestuia și termenele de clasificare, litera C — informații clasificate secrete de 

stat, nivel de secretizare secret se modifică și se completează cu noi categorii de informații 

clasificate, conform anexei la hotărâre. 

► Categoriile de informații secrete de stat specifice domeniilor de activitate ale 

instituțiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor nu se modifică. 

12. Ordinul ministrului finanțelor și ministrului muncii și protecției sociale nr. 

1239/2021 pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile 

operatorilor economici (Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021) 

► Modifică și se completează Reglementările contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, și 

reglementează următoarele: 

- Prevederile ordinului se aplică inclusiv în cazul în care angajaţii primesc beneficii 
direct de la societatea-mamă a entităţii raportoare sau de la o altă societate din grup. În 
acestă situație, dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare 
prin care entitatea plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, 
aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de 
angajamentul de rambursare din cadrul grupului. 

- Primele situații financiare anuale întocmite conform prezentei secțiuni de entitățile 
al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic corespund datei de 31 decembrie 
2021. 

- Entitățile prevăzute la pct. 492¹ includ, de asemenea, în declarația nefinanciară 
informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020 

- O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația 
prevăzută la pct. 556¹ dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în 
raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în 
conformitate cu prevederile prezentei secțiuni. Scutirea respectivă se aplică dacă acea 
filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă 
potrivit prezentelor reglementări. 

► Modifică și completează Reglementările contabile conforme cu Standardele 
Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 
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nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 
19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare și reglementează următoarele: 

- O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația 
prevăzută la pct. 44 dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul 
consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în 
conformitate cu prevederile secțiunii 4.3 «Raportul consolidat al administratorilor» și cu 
prezentul capitol. Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile 
financiare anuale consolidate întocmite de o societate mamă potrivit prezentelor 
reglementări.  

-  Entitățile prevăzute la pct. 39 alin. (1) și pct. 44 alin. (1) includ, de asemenea, în 
declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care 
să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020. 

- Reglementează că prevederile acestui ordin se aplică începând cu situațiile 
financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 3 
și 5 și ale art. II pct. 2, care se aplică astfel: 

 a) de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 
9 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 
18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de 
modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020;  

 și  
b) de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 

9 lit. c)—f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 
18 iunie 2020. 
 

 
  13.Ordinul nr. 1518/2021din 30 septembrie 2021 pentru modificarea şi 
completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor 
care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016 (Monitorul Oficial nr. 1028 
din 28.10.2021)  

► Modifică și completează  Normele privind autorizarea pentru simplificarea 
determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016, și reglementează 
următoarele: 

- Autorizațiile pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în 
vamă a mărfurilor să fie emise de Direcția Generală a Vămilor la solicitarea persoanelor 
interesate, numai pentru plasarea mărfurilor, în mod repetat și în baza acelorași condiții 
contractuale, sub regim vamal de punere în liberă circulație. 

- Transmiterea și prelucrarea cererilor, precum și emiterea și gestionarea ulterioară a 
autorizațiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea și suspendarea acestora, se 
efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii 
Europene și pus la dispoziția operatorilor economici și a autorităților vamale din statele 
membre de Comisia Europeană în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme 
pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European. 
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- Dispune ca la depunerea Cererii de autorizare de către solicitant în Portalul 
comercianților din UE, să anexeze, în format electronic, următoarele documente: 

  a)înscrisul care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal, dacă 
este cazul, în conformitate cu art. 19 alin.(2) din Regulamentul (UE) 952/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului 
vamal al Uniunii, denumit în continuare cod; 

  b) cazierul judiciar al solicitantului; 

 c)cazierul judiciar al angajatului (angajaților) solicitantului responsabil(i) de 

problemele vamale ale solicitantului; 

 d)cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care 
exercită controlul asupra gestiunii acestuia. 

 ►Direcția Generală a Vămilor solicită certificat de atestare fiscală în format 
electronic prin intermediul aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF, 
pentru verificarea îndeplinirii condiției ca solicitantul/titularul autorizației să nu înregistreze 
obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, 
potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit 
legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării. 

 ► Dispune că autorizația se emite prin Sistemul de gestionare a deciziilor vamale de 
către Direcția Generală a Vămilor. 

 

 

 

 Cu deosebită consideraţie, 

   

Alin Cristian JUDE                                                               Stelia Irimieș 

Director executiv colectre                                                         Șef serviciu 
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