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√ Hotărârea 758/2021 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.
1.103/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime
ale spaţiilor de cazare, a standardelor de cost şi a listei spaţiilor destinate pentru asigurarea
carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în
situaţii de risc epidemiologic şi biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi
biologic, publicată in Monitorul Oficial 702/12.07.2021
→ Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
la prezenta hotărâre.
-****-ANEXĂ:
LISTA spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de
către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020)
Nr.
Judeţul
crt.

Denumirea

Centru carantină

1

ALBA

S.C. SATEX - S.R.L. - HOTEL TARA ALBA IULIA

AB

S.C. TRAIN HOTEL - S.R.L. - HOTEL EDEN ALBA
IULIA
CENTRUL GAUDEAMUS ALBA IULIA
S.C. DODO KITI - S.R.L. - PENSIUNEA M.A. ALBA
IULIA

S.C. EKIER - S.R.L. - HOTEL FAN SEBEŞ
2

AR

ARAD

FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "VASILE GOLDIŞ" COMPLEX HOTELIER NĂDAB
S.C. DOR-TIN AGRO - S.R.L.
S.C. ARBOR EVEREST - S.R.L. - PENSIUNE
OLYMPIA NĂDAB - S.R.L. - MOTEL OLYMPIA
HOTEL JACKSON - S.R.L. - COMPLEX JACKSON
S.C. MARIA RUSTIC - S.R.L. - COMPLEX TURISTIC

3

AG

ARGEŞ

PENSIUNEA DOMNEASCĂ
HOTEL AMD
PENSIUNEA CASA IEPURAŞILOR
PENSIUNEA DIANA
PENSIUNEA POPAS FLORICA

4

BC

BACĂU

S.C. MOTEL TRAVEL EUROPA - S.R.L. - ITEŞTI
II TIMOFTE ALEXANDRU - RACOVA
S.C. UM SOFT - S.R.L. ONEŞTI
S.C. MIATUR - S.R.L. HEMEIUŞ
S.C. COMANDI - S.R.L. MOINEŞTI

S.C. PARCUL CU PINI - S.R.L. MOINEŞTI
S.C. BREBOCOM - S.R.L. MOINEŞTI
S.C. COMPLEX PARC CU PINI - S.R.L. MOINEŞTI
S.C. DECAROX - S.R.L. MOINEŞTI
S.C. FERMA VECHE - S.R.L. - ŞTEFAN CEL MARE
5

BH

BIHOR

TABĂRA IRENE ROWEN - PĂDUREA NEAGRĂ
S.C. MAGNIFIC HOTEL - S.R.L. - HOTEL MAGNIFIC COMUNA BORŞ
S.C. EXPRES HOTEL - S.R.L. - HOTEL IRIS
HOTEL MAGNIFIC 2 - Motel SMO - Restaurant

6

BN

BISTRIŢA-NĂSĂUD

HOTEL DIANA

7

BT

BOTOŞANI

HOTEL PREMIER
HOTEL BELVEDERE
PENSIUNEA BIANCA

8

BV

BRAŞOV

INTERNATUL COLEGIULUI "AUREL VIJOLI" MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

9

BR

BRĂILA

HOTEL ALBINA, COMUNA TICHILEŞTI

10

BZ

BUZĂU

S.C. COMAD - S.R.L. - CĂMIN MUNCITORESC
MARIA

11

CS

CARAŞ-SEVERIN

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI NOVAC"

12

CL

CĂLĂRAŞI

S.C. CONPET - S.A. - STAŢIA BĂRĂGANU
S.C. ALBATROS - S.R.L. (HOTEL ALBATROS)
S.C. BORCEA - S.A. (HOTEL CĂLĂRAŞI)
S.C. CRISTO SPORT
S.C. IRIS TRAFIC - S.R.L.
S.C. RADIN IMPEX COM - S.R.L.

13

CJ

CLUJ

COMPLEX CAZARE CORP A
MOTEL MONTANA HUEDIN

14

CT

CONSTANŢA

HOTEL FLORA - MAMAIA
HOTEL DUNĂREA - EFORIE
HOTEL MAJESTIC - JUPITER
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE
TECHIRGHIOL

15

CV

COVASNA

PENSIUNEA PARK
HOTEL CONSIC
HANUL "NUFĂRUL" RECI
SPORT HOSTEL

PENSIUNEA DERZS
REFUGIU MONTAN
CĂMIN CULTURAL BRĂDET
CABANA BOTA
16

DB

DÂMBOVIŢA

PENSIUNEA INSIEME POTLOGI/PITARU
PENSIUNEA RUBIN ANINOASA
PENSIUNEA LOTEIA ANINOASA

17

DJ

DOLJ

S.C. PEDALA INPEX - S.R.L. - HOTEL M.B.I. TRAVEL
PENSIUNI FLORMANG I ŞI II
S.C. ANDRAMIN TOUR - S.R.L. - HOTEL CASA CU TEI
S.C. ARTICUS COMPLEX - S.R.L. - HOTEL ARTICUS
S.C. FLORMANG COM - S.R.L. - HOTEL FLORMANG
S.C. RO ANCA - S.R.L. - HOTEL ANDRE’S
S.C. PARC STRAND IMPEX - S.R.L. - HOTEL PLAZA

18

GL

GALAŢI

COMPLEX SPORTIV ARENA DE BOX "VASILE
LEHADUS" - FUNDAŢIA SPORTUL GĂLĂŢEAN
SPAŢII CAZARE - OBOR TECUCI - PRIMĂRIA TECUCI

PATINOARUL ARTIFICIAL "DUNĂREA" - FUNDAŢIA
SPORTUL GĂLĂŢEAN
BAZĂ SPORTIVĂ SIDERURGISTUL
FUNDAŢIA SPORTUL GĂLĂŢEAN

GALAŢI

-

BLOC M. 11 - CARTIERUL MICRO 17 - PRIMĂRIA
GALAŢI
19

GR

GIURGIU

S.C. ANDALEX IMPEX - S.R.L. - CASA BOBE BOLINTIN-VALE
MOTEL PRIETENIA - S.C. NEW SAL - S.R.L. GIURGIU

20

GJ

GORJ

CASA ONIX TÂRGU JIU
PENSIUNEA JIUL (CASA GORJENEASCĂ), TÂRGU
JIU
PENSIUNE IRINA I ŞI II - COMPLEX JALEŞUL,
ARCANI
COMPLEX TURISTIC PENSIUNEA NATURA ŞI
PENSIUNEA NATURA GREEN MUŞETEŞTI
PENSIUNEA SUPERPANORAMIC
CABANA TERRA
CASA DE VACANŢĂ MARJACU
HOTEL NT RÂNCA
PENSIUNEA CARMEN

CABANA "CASA DOI FRAŢI"
CASA DE VACANŢĂ "ANA ŞI ALEX"
CASA DE VACANŢĂ FLORILE ALBE
CASA DE VACANŢĂ OXIGEN
CABANA MONEMCOM
PENSIUNEA VEVERIŢA
PENSIUNEA VILA RÂNCA
PENSIUNEA "CASA ALEX" TÂRGU JIU
21

HR

HARGHITA

ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ CICEU

22

HD

HUNEDOARA

S.C. PARÂNGUL - S.A. - HOTEL PETROŞANI

23

IL

IALOMIŢA

S.C. AMARA TURISM - S.R.L. - HOTEL ECLIPSA LOCALITATEA AMARA

24

IF

ILFOV

HOTEL SIA RESIDENCE OTOPENI
HOTEL OTOPENI
PENSIUNEA OTOPENI

25

MM

MARAMUREŞ

BLOC LOCUINŢE SOCIALE, BAIA MARE
LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER - CAMPUS
ŞCOLAR SIGHETU MARMAŢIEI

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL DE ZI
PENTRU VÂRSTNICI - BORŞA
26

MH

MEHEDINŢI

CENTRUL DE CARANTINĂ - PRIMĂRIA DROBETATURNU SEVERIN PRIN COMPARTIMENTUL DE
PROTECŢIE CIVILĂ, VOLUNTARIAT PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTEL SEVERIN

27

MS

MUREŞ

HOTEL VECTOR, COMUNA ACĂŢARI

28

NT

NEAMŢ

INTERNATUL
COSTIN"

COLEGIULUI

TEHNIC

"MIRON

LICEUL ECONOMIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"
(CORP HOTELIER)
29

OT

OLT

HOTEL CORABIA
COMPLEX TURISTIC RUSCIORI
HOSTEL HEAVEN CARACAL
HOTEL PARADIS
PENSIUNEA DONALD
HOTEL ARTICUS SLATINA
PENSIUNEA ARTICUS JITARU

30

PH

PRAHOVA

HOTEL CLASS - PLOIEŞTI
HOTEL COLINA GRANDE - VALEA CĂLUGĂREASCĂ

HOTEL GP - BĂRCĂNEŞTI
HOTEL SYM - BĂRCĂNEŞTI
MOTEL PEARL FARM REAL ESTATE - BLEJOI
HOTEL PERLA - PĂULEŞTI
31

SJ

SĂLAJ

S.C. PROSONIC PROD COM - S.R.L. - HOTEL POPAS
- COMUNA ROMÂNAŞI
S.C. SMARALD INVEST - S.R.L. - HOTEL SEVERUS ZALĂU
STAR-SERVICE - S.R.L. ZALĂU - PENSIUNEA
RAMONA - ZALĂU
DAS TRANSILVANIA
TRANSILVANIA - ZALĂU

-

S.R.L.

-

HOTEL

S.C. PENSIUNEA ZAGOR - S.R.L. - PENSIUNEA
ZAGOR - ZALĂU
TRIFAN PROD COM - S.R.L. - PENSIUNEA TRIFAN ŞIMLEU SILVANIEI
S.C. RANDRA TURISM - S.R.L. - ŞIMLEU SILVANIEI
32

SB

SIBIU

R.A.A.P.P.S. HOTEL CINDREL PĂLTINIŞ
HOTEL RAMADA - SIBIU
HOTEL APOLLO HERMANNSTADT - SIBIU
HOTEL RIN - SIBIU

CASA KIEV - SIBIU
PENSIUNEA FLAMINGO - SIBIU
COMPLEX TURISTIC ALPINA CASI&SPA PĂLTINIŞ
33

SV

SUCEAVA

SATUL DE VACANŢĂ "COMOARA BUCOVINEI" S.C. PROLISOK - S.R.L.

34

TM

TIMIŞ

PENSIUNEA CASA PAULINA - CENAD
PENSIUNEA PARADISE - BUZIAŞ
HOTEL MAGDA - FÂRDEA
PENSIUNEA RANCH ROBERT - DUDEŞTII NOI
COMUNA GHIRODA (10 CONTAINERE)
COMUNA OTELEC - STRADA MARE
COMUNA OTELEC - STRADA MICĂ
HOTEL VANDIA - TIMIŞOARA
PENSIUNEA DOLCE DOLCI SORRISI - TIMIŞOARA
BEST INSTAL - TIMIŞOARA
PENSIUNEA RED ROSE - TIMIŞOARA
HOTEL ROYAL PLAZZA - TIMIŞOARA
HOTEL RAMINA - TIMIŞOARA

PENSIUNEA
TIMIŞOARA

ELISEI

CASA

TIMIŞOREANĂ

-

PENSIUNEA VLAD - TIMIŞOARA (1 DECEMBRIE)
PENSIUNEA VLAD - TIMIŞOARA (L. REBREANU)
HOTEL AURELIA MARELE VOLAN - TIMIŞOARA
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" TIMIŞOARA
CENTRUL PENTRU SPRIJINIREA INTEGRĂRII
FAMILIALE ŞI PROFESIONALE A TINERILOR
TIMIŞOARA
35

TL

TULCEA

S.C. KLINGON DINAMIC - S.R.L. TULCEA

36

VS

VASLUI

S.C. NEDEIA - S.R.L. - BÂRLAD
S.C. EUROLUX - S.R.L. - VASLUI
S.C. ROXCOFY - S.R.L. (DOUĂ SPAŢII)- VASLUI
S.C. TOM EST CONSTRUCT - S.R.L. - VASLUI
PFA TOMA M. CORNELIEA - CREŢEŞTI
S.C. ALEGIANA - S.R.L. - BANCA
S.C. SEBA CONSULTING - S.R.L. - VASLUI
S.C. PROMOTORIS - S.R.L. - ZORLENI

37

VL

VÂLCEA

PENSIUNEA BULEVARD RÂMNICU VÂLCEA

S.C. REEA BEST FOOD - S.R.L. RÂMNICU VÂLCEA
S.C. METENE - S.R.L. - CASA ANA DRĂGĂŞANI
S.C. CALICIU COMPANY - S.R.L. HOREZU (HOTEL
ALEX, PENSIUNEA TACO)
S.C. STELDAN - S.R.L. HOREZU
S.C. E EVENS - S.R.L. BREZOI
PENSIUNEA HANS GOLEŞTI
SERVIMPEX CIA - S.R.L. GOLEŞTI - CASA
OLTENEASCĂ
38

VN

VRANCEA

INTERNAT LICEUL ECONOMIC FOCŞANI
CABANA SOVEJANA, ORAŞ PANCIU

39

BUCUREŞTI BUCUREŞTI

BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. TÂRGU FRUMOS NR.
24, ADĂPOSTUL DE NOAPTE PENTRU PERSOANE
ADULTE

√ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 1071/2021
pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat in Monitorul Oficial 703/15.07.2021
→Se aprobă Procedura privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015,
prevăzută în anexa la prezentul ordin.
→Direcţia generală coordonare control fiscal, Direcţia generală de administrare a marilor
contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale
centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXĂ:PROCEDURĂ privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală
1.Scopul procedurii
Procedura privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, are ca scop definirea
acţiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspecţie fiscală, în situaţia expres prevăzută la
articolul menţionat anterior, respectiv în situaţia în care în cadrul unei acţiuni de inspecţie
fiscală se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în
legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul
inspecţiei fiscale şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132 din acelaşi act normativ.
2.Documente de referinţă
În cadrul acestei proceduri se vor întocmi sau utiliza, după caz, următoarele documente:
- raportul de inspecţie fiscală (parţială sau generală) încheiat cu respectarea modelului şi
conţinutului aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.710/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane
juridice şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.772/2015
privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice;
- proces-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- referat pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea
emiterii raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi
anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală;
- evidenţa contribuabililor la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală, pentru care
nu s-a întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit un raport de inspecţie fiscală
doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din
cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de emiterea unui proces-verbal
încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale;
- adresa prin care contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală este
înştiinţat în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu
întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi
anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum
şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu s-a întocmit
raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca
urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie

fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale,
prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act
normativ.
3.Modul de desfăşurare a procedurii
(1)_
Această procedură presupune derularea a 5 (cinci) acţiuni, astfel:
3.1.încheierea, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui proces-verbal, în condiţiile
prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare;
3.2.stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor, după caz, precum şi a perioadelor impozabile
pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menţionat la pct. 3.1, privind
eventuala săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă
privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale;
3.3.întocmirea, avizarea şi aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de
inspecţie fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecţie fiscală doar pentru
anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele
cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, ţinând cont de cele stabilite la pct. 3.2;
3.4.înştiinţarea contribuabilului la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală în
legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu întocmirea unui
raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade
impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, precum şi în legătură cu
faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu sa întocmit raport de inspecţie
fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativ-fiscale emise ca urmare a întocmirii
raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin avizul de inspecţie fiscală, termenul de
prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din acelaşi act normativ;
3.5.înscrierea în evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la contribuabilul la care
a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a întocmit raport de inspecţie
fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite,
contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie
fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în condiţiile art. 132 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care
a stat la baza unei sesizări penale.
(2)_

Acţiunea 1. Încheierea, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, a unui proces-verbal, în
condiţiile prevăzute la art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare
1.1.Conform prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza
organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale
şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de
legea penală.
1.2.În cazul în care se constată că există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură
cu situaţii de fapt ce intră în competenţa lor de constatare, organele de inspecţie fiscală
întocmesc proces-verbal, ce va fi înaintat organelor judiciare competente împreună cu
materialele documentare anexate.
1.3.Procesul-verbal încheiat de organele de inspecţie fiscală, în condiţiile art. 132 alin. (2) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, constituie act de sesizare şi stă la baza documentaţiei de sesizare a organelor de
urmărire penală.
1.4.Constatările organului de inspecţie fiscală vor fi prezentate clar şi concis, în cuprinsul
procesului-verbal, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la
baza fundamentării fiecăreia. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele posibil
responsabile de faptele constatate. De asemenea, se vor înscrie, după caz, măsurile operative
dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale în materie, consemnări ce vor
sta la baza "Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală", aprobată
prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.833/2015 pentru
aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală".
1.5.În susţinerea constatărilor, la procesul-verbal vor fi anexate, după caz, copii de pe
documente justificative, registre, balanţe de verificare, declaraţii fiscale, situaţii privind starea
de fapt constatată şi efectele acesteia. În situaţia în care documentele sau actele sunt
considerate fictive sau asupra cărora există suspiciuni că sunt fictive, precum şi când există
indicii privind modificarea, sustragerea sau distrugerea lor de către cei interesaţi,
documentele sau actele se anexează în copie certificată de echipa de inspecţie fiscală, la
procesul-verbal.
1.6.În procesul-verbal va fi prezentată sinteza punctului de vedere al reprezentantului legal al
contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, precum şi punctul de vedere al
persoanelor posibil responsabile, faţă de constatările echipei de inspecţie fiscală, atunci când
aceste persoane au o opinie contrară cu cea a echipei de inspecţie fiscală şi o prezintă în scris
în timpul controlului. Aceste opinii vor fi anexate procesului-verbal.
1.7.Echipa de inspecţie fiscală analizează cu obiectivitate punctele de vedere divergente şi în
funcţie de concluzii va înscrie în procesul-verbal argumentele cu care combate fiecare din
aspectele prezentate în scris de reprezentantul legal al contribuabilului, de persoana
împuternicită de acesta sau de persoana posibil responsabilă, după caz.

1.8.În cuprinsul procesului-verbal vor fi menţionate şi impozitele, taxele, contribuţiile a căror
bază de impozitare este influenţată de constatările efectuate, precum şi perioadele
impozabile aferente.
1.9.Procesul-verbal va fi semnat de către echipa de inspecţie fiscală şi de către reprezentantul
legal al contribuabilului sau de împuternicitul acestuia, menţionându-se funcţia şi datele de
identificare ale acestora. Dacă este cazul, procesul-verbal va fi semnat şi de către persoanele
posibil responsabile, cu menţionarea datelor de identificare ale acestora.
1.10.În cazul refuzului reprezentantului legal sau al persoanelor împuternicite de a semna
procesul-verbal, se vor consemna în acesta condiţiile sau motivele care au generat refuzul
semnării, menţinându-se, dacă este posibil, eventualii martori, datele de identificare ale
acestora şi semnătura.
1.11.Procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului similar cu modalităţile de comunicare a
actelor administrativ-fiscale prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
1.12.După caz, organele de inspecţie fiscală vor institui măsuri asigurătorii conform
prevederilor legale în vigoare, urmând a informa organele de urmărire penală cu privire la
măsurile asigurătorii luate, precum şi în legătură cu data până la care acestea rămân în
vigoare.
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Acţiunea 2. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor, după caz, precum şi a perioadelor
impozabile pentru care au fost făcute constatări înscrise în procesul-verbal menţionat la
acţiunea 1, privind eventuala săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală în legătură
cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei
fiscale
2.1.Echipa de inspecţie fiscală va analiza constatările înscrise în procesul-verbal încheiat în
condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, şi va stabili care sunt impozitele, taxele, contribuţiile, precum şi
perioadele impozabile a căror bază de impozitare este influenţată de constatările efectuate.
2.2.Impozitele, taxele, contribuţiile, precum şi perioadele impozabile la care se referă analiza
de la pct. 2.1 fac parte din obligaţiile fiscale cuprinse în avizul de inspecţie fiscală comunicat
contribuabilului.
2.3.În cadrul analizei se pot stabili, după caz, următoarele:
- una sau mai multe obligaţii fiscale avizate sunt influenţate de constatările înscrise în
procesul-verbal, pentru întreaga perioadă impozabilă avizată;
- una sau mai multe obligaţii fiscale avizate sunt influenţate de constatările înscrise în
procesul-verbal, pentru o perioadă care face parte din perioada impozabilă totală avizată.
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Acţiunea 3. Întocmirea, avizarea şi aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii
raportului de inspecţie fiscală sau pentru justificarea întocmirii raportului de inspecţie
fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile,
după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală
3.1.Ca urmare a analizei efectuate potrivit acţiunii 2, echipa de inspecţie fiscală va proceda la
întocmirea unui referat în care va înscrie constatările rezultate din analiza efectuată şi
propunerile pentru finalizarea acţiunii de inspecţie fiscală.
3.2.Referatul va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
- datele de identificare ale contribuabilului la care se desfăşoară acţiunea de inspecţie fiscală
(denumire, adresa domiciliului fiscal, reprezentant legal, cod de înregistrare fiscală etc.);
- numărul şi data avizului de inspecţie fiscală comunicat contribuabilului;
- data începerii inspecţiei fiscale;
- impozitele, taxele, contribuţiile şi perioadele impozabile aferente cuprinse în avizul de
inspecţie fiscală comunicat contribuabilului;
- numărul şi data procesului-verbal încheiat la contribuabilul în cauză, în condiţiile
prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare;
- sinteza analizei efectuate conform acţiunii 2, din care să rezulte în mod clar, argumentat
care sunt impozitele, taxele, contribuţiile şi perioadele impozabile avizate care sunt
influenţate de constatările din procesul-verbal;
- propuneri pentru finalizarea acţiunii de inspecţie fiscală, respectiv pentru întocmirea
raportului de inspecţie fiscală sau pentru neîntocmirea acestuia. În acest sens, exemplificam
următoarele:
a)în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru
verificarea unei singure obligaţii fiscale, pentru o anumită perioadă impozabilă (perioade
impozabile), iar constatările din procesul-verbal vizează acea obligaţie fiscală pentru toată
perioada impozabilă avizată (toate perioadele impozabile), se va propune neîntocmirea
raportului de inspecţie fiscală;
b)în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru
verificarea unei singure obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar
constatările din procesul-verbal vizează acea obligaţie fiscală pentru o perioadă impozabilă
(sau mai multe, dar nu pentru toate perioadele avizate), se va propune întocmirea raportului
de inspecţie fiscală pentru obligaţia fiscală avizată şi pentru perioadele impozabile neafectate
de constatările din procesul-verbal;
c)în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru
verificarea mai multor obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările

din procesul-verbal vizează o singură obligaţie fiscală, pentru întreaga perioadă avizată, fără
ca aceste constatări să influenţeze baza impozabilă aferentă celorlalte obligaţii fiscale, pentru
aceste obligaţii fiscale se va propune încheierea raportului de inspecţie fiscală, iar pentru
obligaţia fiscală vizată de constatările din procesul-verbal se va propune neincluderea
acesteia în raportul de inspecţie fiscală (neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală);
d)în situaţia în care contribuabilul a fost avizat prin avizul de inspecţie fiscală pentru
verificarea mai multor obligaţii fiscale, pentru mai multe perioade impozabile, iar constatările
din procesul-verbal vizează o singură obligaţie fiscală, pentru o perioadă impozabilă sau mai
multe perioade impozabile (dar nu pentru întreaga perioadă avizată), fără ca aceste constatări
să influenţeze baza impozabilă aferentă celorlalte obligaţii fiscale, pentru aceste obligaţii
fiscale se va propune încheierea raportului de inspecţie fiscală, iar pentru obligaţia fiscală şi
perioadele impozabile vizate de constatările din procesul-verbal se va propune neincluderea
acesteia în raportul de inspecţie fiscală (neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală). Pentru
celelalte perioade impozabile ale obligaţiei în cauză, nevizate de constatările din procesulverbal, se va propune cuprinderea în raportul de inspecţie fiscală (acelaşi care va fi încheiat
pentru obligaţiile fiscale ce nu sunt vizate de constatările din procesul-verbal);
e)în situaţia în care inspecţia fiscală este efectuată pentru soluţionarea cu control anticipat
a unui decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare,
având în vedere prevederile art. 169 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează faptul că, "În
cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă
negativă de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecţiei fiscale
va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile care au generat
soldul sumei negative a taxei.", precum şi specificul compunerii sumei negative de TVA
solicitate la rambursare (prin preluarea sumelor din perioade impozabile anterioare), dacă
sunt făcute constatări înscrise în procesul-verbal încheiat în condiţiile art. 132 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru cel puţin o perioadă impozabilă verificată, se va propune neîntocmirea raportului de
inspecţie fiscală pentru întreaga perioadă impozabilă avizată (compusă din perioadele
impozabile în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei).
Contribuabilul şi organul fiscal de administrare vor fi informaţi în legătură cu faptul că
decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opţiune de rambursare, nu poate
fi soluţionat cu control anticipat, întrucât raportul de inspecţie nu poate fi încheiat, potrivit
prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, soluţionarea acestuia urmând a fi efectuată după
finalizarea procedurii judiciare sau după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti,
după caz, acţiuni generate de aplicarea prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
3.3.Referatul va fi avizat de şeful de serviciu coordonator al echipei de inspecţie fiscală şi va fi
aprobat de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală al structurii fiscale care a realizat
inspecţia fiscală.
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Acţiunea 4. Înştiinţarea contribuabilului la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie
fiscală în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în legătură cu
întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi
anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală,
precum şi în legătură cu faptul că pentru impozitele, taxele, contribuţiile pentru care nu s-a
întocmit raport de inspecţie fiscală sau care nu au fost cuprinse în actele administrativfiscale emise ca urmare a întocmirii raportului de inspecţie fiscală, deşi au fost avizate prin
avizul de inspecţie fiscală, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili
creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă, în condiţiile art. 111 alin. (2)
lit. e) din acelaşi act normativ
4.1.În baza referatului întocmit potrivit acţiunii 3, echipa de inspecţie fiscală va proceda la
înştiinţarea contribuabilului în legătură cu neîntocmirea raportului de inspecţie fiscală sau în
legătură cu întocmirea raportului de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe, impozite,
contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de inspecţie
fiscală. Înştiinţarea se va efectua prin transmiterea unei adrese.
4.2.În situaţia în care se va întocmi raport de inspecţie fiscală doar pentru anumite taxe,
impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele cuprinse în avizul de
inspecţie fiscală, adresa de înştiinţare a contribuabilului va fi comunicată acestuia odată cu
transmiterea proiectului de raport de inspecţie fiscală pentru efectuarea discuţiei finale
prevăzute la art. 130 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
4.3.În situaţia în care nu se va întocmi raport de inspecţie fiscală, demersurile pentru
comunicarea adresei de înştiinţare către contribuabil vor fi iniţiate în termen de maximum 10
zile de la data aprobării referatului prevăzut la acţiunea 3.
4.4.Adresa de înştiinţare a contribuabilului va fi întocmită de echipa de inspecţie fiscală,
avizată de şeful de serviciu coordonator şi aprobată de conducătorul organului de inspecţie
fiscală.
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Acţiunea 5. Înscrierea în evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la
contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a
întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar
pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din
cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în
condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale

5.1.Pentru monitorizare, urmărire şi dispunere de măsuri se va organiza, la nivelul fiecărui
organ teritorial de inspecţie fiscală, o evidenţa specială a datelor şi informaţiilor referitoare la
contribuabilul la care a fost în derulare o acţiune de inspecţie fiscală pentru care nu s-a
întocmit raport de inspecţie fiscală sau la care s-a întocmit raport de inspecţie fiscală doar
pentru anumite taxe, impozite, contribuţii şi anumite perioade impozabile, după caz, din cele
cuprinse în avizul de inspecţie fiscală, fapt generat de încheierea unui proces-verbal în
condiţiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, care a stat la baza unei sesizări penale. Evidenţa specială poate fi
organizată şi utilizând mijloace electronice.
5.2.Evidenţa specială va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- datele de identificare ale contribuabilului la care s-a desfăşurat acţiunea de inspecţie fiscală
(denumire, adresa domiciliului fiscal, reprezentant legal, cod de înregistrare fiscală etc.);
- echipa de inspecţie fiscală care a efectuat acţiunea;
- numărul şi data avizului de inspecţie fiscală comunicat contribuabilului;
- numărul şi data ordinului/ordinelor de serviciu;
- data începerii inspecţiei fiscale;
- impozitele, taxele, contribuţiile şi perioadele impozabile aferente cuprinse în avizul de
inspecţie fiscală comunicat contribuabilului;
- numărul şi data procesului-verbal încheiat la contribuabilul în cauză, în condiţiile
prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare;
- numărul şi data raportului de inspecţie fiscală încheiat la contribuabil, după caz;
- impozitele, taxele, contribuţiile şi perioadele impozabile aferente, pentru care nu s-a
întocmit raport de inspecţie fiscală şi pentru care vor fi aplicabile prevederile privind
suspendarea, în condiţiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a termenului de prescripţie a
dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale, prevăzut la art. 110 din acelaşi act
normativ;
- numărul şi data referatului întocmit potrivit acţiunii 3.

