INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

01 noiembrie 2021

√ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1608/2021 privind
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului
şi conţinutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial 1039/01.11.2021
→ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul
cuprins:
"e) Notificare privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentul ordin;
f) Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată pentru indemnizaţiile
prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin;
g) Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
cuprinzând anexa nr. 9a «Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare», şi anexa nr. 9b «Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările şi completările ulterioare», prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ordin;
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h) Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, prevăzută în anexa nr. 10 la prezentul ordin."
2.La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Formularele de la alin. (1) lit. e)-h) se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări
sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin.
(1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările
şi completările ulterioare."
3.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin."
4.După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
"Art. 41
Prevederile cap. II1 şi IV din anexa nr. 1 se aplică pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări
sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru
indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare."
5.La anexa nr. 1, după capitolul II "Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiilor sociale obligatorii"
se introduce un nou capitol, capitolul II1, cu următorul cuprins:
"CAPITOLUL II1: Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea
creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările şi completările ulterioare
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SECŢIUNEA 1: Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru indemnizaţia
prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare
30. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;
b) nu au declarat contribuţia de asigurări sociale datorată pentru indemnizaţiile încasate.
31. Identificarea contribuabililor prevăzuţi la pct. 30 lit. a) se face pe baza informaţiilor transmise de
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
32. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 31, organul fiscal central competent întocmeşte lista
contribuabililor care au realizat venituri din indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1) şi (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
59/2020, cu modificările ulterioare, pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.
33. Indemnizaţiile încasate de persoanele prevăzute la pct. 30 lit. a) nu se iau în considerare la stabilirea
plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe ţară prevăzut la pct. 6.
34. Lista prevăzută la pct. 32 trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume
şi prenume, domiciliu fiscal);
b) indemnizaţia socială încasată;
c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizaţiei;
d) lunile pentru care a încasat indemnizaţia;
e) cod CAEN al activităţii principale (unde este cazul).
35. Din lista prevăzută la pct. 32 se elimină:
a) contribuabilii care au depus declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale datorată pentru indemnizaţie, la
secţiunea corespunzătoare de la capitolul I secţiunea 5;
b) persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România în anul de impunere,
potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte;
c) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii,
care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii.
36. Pentru persoanele fizice înscrise în Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile
declarative privind contribuţia de asigurări sociale, rezultată în urma eliminărilor prevăzute la pct. 35,
compartimentul de specialitate parcurge etapele de notificare şi audiere. Modelul şi conţinutul
notificării sunt prevăzute în anexa nr. 7 la ordin. Prevederile pct. 11-14 se aplică în mod corespunzător.
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37. Pentru contribuabilii din lista prevăzută la pct. 36, rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute
la pct. 11-14, se estimează baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale la nivelul
indemnizaţiei brute încasate şi se întocmeşte «Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a
obligaţiilor de plată pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare», prevăzut în anexa nr. 8 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se verifică
şi se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum şi de către persoanele implicate
potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta
procedură.
38. Baza lunară de calcul se stabileşte la nivelul indemnizaţiei brute lunare încasate, comunicată de
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
39. Contribuţia de asigurări sociale datorată se stabileşte prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute
la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei lunare de calcul prevăzute la pct. 38.
40. Pentru stabilirea obligaţiei totale de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale se
însumează obligaţiile lunare stabilite de organul fiscal.
41. Pe baza datelor din referatul prevăzut la pct. 37, organul fiscal competent emite «Decizia privind
stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare,
precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare». Modelul şi conţinutul
deciziei de impunere sunt prevăzute în anexa nr. 9 la ordin.
42. Aprobarea şi comunicarea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, se realizează potrivit prevederilor pct. 18.
SECŢIUNEA 2: Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale privind indemnizaţia
prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare
43. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) nu au declarat contribuţia de asigurări sociale datorată pentru indemnizaţiile încasate.
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44. Identificarea contribuabililor prevăzuţi la pct. 43 lit. a) se face pe baza informaţiilor transmise de
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
45. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 44, organul fiscal competent întocmeşte lista contribuabililor
care au realizat venituri din indemnizaţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi
completările ulterioare.
46. Indemnizaţiile încasate de persoanele prevăzute la pct. 43 lit. a) nu se iau în considerare la stabilirea
plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe ţară prevăzut la pct. 6.
47. Lista prevăzută la pct. 45 trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume
şi prenume, domiciliu fiscal);
b) indemnizaţia socială încasată;
c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizaţiei;
d) lunile pentru care a încasat indemnizaţia;
e) cod CAEN al activităţii principale (unde este cazul).
48. Din lista prevăzută la pct. 45 se elimină:
a) contribuabilii care au depus declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale datorată pentru indemnizaţie, la
secţiunea corespunzătoare de la capitolul I secţiunea 6;
b) persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România în anul de impunere,
potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte;
c) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii,
care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii.
49. Pentru persoanele fizice înscrise în Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile
declarative privind contribuţia de asigurări sociale, rezultată în urma eliminărilor prevăzute la pct. 48,
compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 36-42 cu privire la notificarea,
audierea contribuabililor, estimarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, stabilirea
obligaţiei totale de plată, emiterea şi comunicarea deciziei de impunere.
SECŢIUNEA 3: Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate privind
indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare
50. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările
ulterioare;
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b) nu au declarat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizaţiile încasate.
51. Identificarea contribuabililor prevăzuţi la pct. 50 lit. a) se face pe baza informaţiilor transmise de
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
52. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 51, organul fiscal competent întocmeşte lista contribuabililor
care au realizat venituri din indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare.
53. Indemnizaţiile încasate de persoanele prevăzute la pct. 51 nu se iau în considerare la stabilirea
plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe ţară prevăzut la pct. 21.
54. Lista prevăzută la pct. 52 trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume
şi prenume, domiciliu fiscal);
b) indemnizaţia socială încasată;
c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizaţiei;
d) lunile pentru care a încasat indemnizaţia;
e) cod CAEN al activităţii principale (unde este cazul).
55. Din lista prevăzută la pct. 52 se elimină:
a) contribuabilii care au depus declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru
indemnizaţie, la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I secţiunea 5;
b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de
impunere, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială
din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în
statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru
asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte
pe teritoriul României.
56. Pentru persoanele fizice înscrise în Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile
declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, rezultată în urma eliminărilor prevăzute
la pct. 55, compartimentul de specialitate parcurge etapele de notificare şi audiere. Prevederile pct. 1114 se aplică în mod corespunzător. Modelul şi conţinutul notificării sunt prevăzute în anexa nr. 7 la
ordin.
57. Pentru contribuabilii din lista de la pct. 56 rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct.
11-14 se estimează baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul
indemnizaţiei brute încasate şi se întocmeşte «Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a
obligaţiilor de plată pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020,
6

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare», prevăzut în anexa nr. 8 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se verifică
şi se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum şi de către persoanele implicate
potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta
procedură.
58. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte pe baza
informaţiilor transmise de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
59. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată se stabileşte prin aplicarea cotei de contribuţie
prevăzute la art. 156 din Codul fiscal asupra bazei lunare de calcul prevăzute la pct. 58.
60. Pentru stabilirea obligaţiei totale de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate
se însumează obligaţiile lunare stabilite de organul fiscal.
61. Pe baza datelor din referatul prevăzut la pct. 57, organul fiscal competent emite «Decizia privind
stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare,
precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare». Modelul şi conţinutul
deciziei de impunere sunt prevăzute în anexa nr. 9 la ordin.
62. Aprobarea şi comunicarea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, se realizează potrivit prevederilor pct. 18.
SECŢIUNEA 4: Procedura de stabilire din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate privind
indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare
63. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) nu au declarat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizaţiile încasate.
64. Identificarea contribuabililor prevăzuţi la pct. 63 lit. a) se face pe baza informaţiilor transmise de
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
65. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 64, compartimentul de specialitate întocmeşte lista
contribuabililor care au realizat venituri din indemnizaţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările
şi completările ulterioare.
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66. Indemnizaţiile încasate de persoanele de la pct. 63 lit. a) nu se iau în considerare la stabilirea
plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe ţară prevăzut la pct. 21.
67. Lista prevăzută la pct. 65 trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume
şi prenume, domiciliu fiscal);
b) indemnizaţia socială încasată;
c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizaţiei;
d) lunile pentru care a încasat indemnizaţia;
e) codul CAEN al activităţii principale (unde este cazul).
68. Din lista prevăzută la pct. 65 se elimină:
a) contribuabilii care au depus declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice şi au declarat contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru
indemnizaţie, la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I secţiunea 6;
b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de
impunere, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială
din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în
statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru
asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte
pe teritoriul României.
69. Pentru persoanele fizice înscrise în Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile
declarative privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, rezultată în urma eliminărilor prevăzute
la pct. 68, compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 56-62 cu privire la
notificarea, audierea contribuabililor, estimarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate, stabilirea obligaţiei totale de plată, emiterea şi comunicarea deciziei de impunere."
6.La anexa nr. 1 capitolul III "Anularea deciziei de impunere din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice" punctele 30-35 se
renumerotează şi devin punctele 70-75.
7.La anexa nr. 1, după capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul IV "Anularea deciziei de
impunere din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare,
precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare", cu următorul cuprins:
"CAPITOLUL IV: Anularea deciziei de impunere din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
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132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare
76. În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării Deciziei privind stabilirea din oficiu
a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile
prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile
declarative, decizia se anulează.
77. Organul fiscal central competent emite Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a
contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile
prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
282/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul şi conţinutul deciziei de anulare sunt
prevăzute în anexa nr. 10 la ordin. Decizia de anulare produce efecte de la data depunerii declaraţiei
fiscale.
78. Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, se emite şi în situaţia în care contribuabilul face dovada, ulterior comunicării deciziei de
impunere din oficiu, prin prezentarea de documente (de exemplu, documente care atestă că i se aplică
legislaţia altor state în domeniul securităţii sociale, conform prevederilor instrumentelor juridice
internaţionale la care România este parte) din care rezultă că nu avea obligaţia plăţii contribuţiei de
asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere.
79. Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, se verifică şi se avizează de şeful organului fiscal central competent, precum şi de către
persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi
prin prezenta procedură.
80. După aprobarea deciziei de către conducătorul organului fiscal central competent, un exemplar se
comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de
conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit
competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se
arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
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81. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea
procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului."
8.După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, având conţinutul prevăzut în anexele
nr. 1-4 la prezentul ordin.
ANEXA nr. 1: NOTIFICARE privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV
alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările şi completările ulterioare
(- Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 2.547/2019)
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Sigla
DGRFP

Nr. înregistrare ......................
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
...............................................
Data ......../......../.....................
Unitatea fiscală ..................................

Cod de identificare fiscală ...........

Către ...................................................
Str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ......, ap. ...., judeţul/sectorul ......................,
localitate ..................., cod poştal ...................
NOTIFICARE privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările şi completările ulterioare
Stimată(e) doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit evidenţelor noastre, aţi încasat venituri
reprezentând indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, şi/sau
indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Ca urmare,
aveaţi obligaţia declarării contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice, pentru perioada ..................... .
Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege se sancţionează cu amendă
contravenţională, prevăzută la art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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Nedepunerea declaraţiei în termen de 15 zile de la primirea prezentei atrage stabilirea din oficiu a
obligaţiei de plată, potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, vă rugăm să vă prezentaţi, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei, în vederea
audierii, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este
dna/dl ........................................, la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele
....... - .......
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
În situaţia în care aţi îndeplinit obligaţiile declarative, vă rugăm să nu daţi curs prezentei.
Conducătorul unităţii fiscale,

Şef compartiment,

Numele şi prenumele ..................... Numele şi prenumele .....................
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679
ANEXA nr. 2: REFERAT privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată pentru
indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare,
precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare pentru anul ..........
(- Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 2.547/2019)
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Sigla
DGRFP

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
...............................................
Nr. înregistrare ......................
Unitatea fiscală ..................................

Data ......../......../.....................

REFERAT privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligaţiilor de plată pentru indemnizaţiile
prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
282/2020, cu modificările şi completările ulterioare pentru anul ..........
În temeiul art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, ca urmare a nedeclarării contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate şi nedepunerii declaraţiei de impunere (formular .............................)
pentru anul ............... de contribuabilul ..................................., s-au constatat următoarele:
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A)Prezentarea situaţiei contribuabilului
1.Datele de identificare a contribuabilului
Nume, prenume ...................................................................
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ...................................................................
Domiciliul ...................................................................
2.Natura venitului pentru care se realizează impunerea din oficiu
|_| indemnizaţie încasată potrivit art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare
|_| indemnizaţie încasată potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare
B)Estimarea bazei de impunere
B.1.Potrivit art. XV alin. (1), (11), (4), (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare, baza lunară de calcul estimată se stabileşte din oficiu având în vedere
nedeclararea CAS şi/sau CASS şi nedepunerea declaraţiei de impunere, după cum urmează:
Nr.
crt.

Luna

1.

Ianuarie

2.

Februarie

3.

Martie

4.

Aprilie

5.

Mai

6.

Iunie

7.

Iulie

8.

August

Baza de calcul al contribuţiei
Baza de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de
de asigurări sociale
sănătate
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9.

Septembrie

10.

Octombrie

11.

Noiembrie

12.

Decembrie

B.2. Potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin
destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, baza lunară de calcul estimată se stabileşte din oficiu având în vedere nedeclararea CAS
şi/sau CASS şi nedepunerea declaraţiei de impunere, după cum urmează:
Nr.
crt.

Luna

1.

Ianuarie

2.

Februarie

3.

Martie

4.

Aprilie

5.

Mai

6.

Iunie

7.

Iulie

8.

August

9.

Septembrie

10.

Octombrie

Baza de calcul al contribuţiei
Baza de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de
de asigurări sociale
sănătate
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11.

Noiembrie

12.

Decembrie

Referatul se arhivează la dosarul contribuabilului.
Aprobat:

Avizat:

Întocmit:

Conducătorul unităţii fiscale,

Şef compartiment specialitate

Funcţie .................................

Nume, prenume ...................

Nume, prenume ...................

Nume, prenume ...................

Data .....................................

Data .....................................

Data .....................................

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679
ANEXA nr. 3: DECIZIE privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, pe anul ..............
(- Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 2.547/2019)
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Sigla DGRFP

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...............................................
Unitatea fiscală ..................................

Nr. înregistrare ......................

Data ......../......../.....................

DECIZIE privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, pe anul ..............
Către:

Cod de identificare fiscală:

Nume:
...........................................................

..................................................................
În baza art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările
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ulterioare, potrivit art. XV alin. (1), (11), (4), (5), (7) şi (8)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
Domiciliul
fiscal:
Localitate:
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
.......................
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice
Str.
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV.................................................................. 2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
Nr. ........, bl. ........, sc. ......., etaj ......, ap 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi art. 3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind
........
măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în
Judeţ/Sector:
contextul situaţiei epidemiologice determinate de
.............................................
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi
pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi/sau
contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată,
după cum urmează:
Prenume:
......................................................

I.Date privind veniturile realizate
1.1.|_| indemnizaţie încasată potrivit art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare
1.2.|_| indemnizaţie încasată potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare
II.Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de asigurări
sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
modificările ulterioare:
lei
Denumire indicator

Contribuţia
sociale (CAS)
Decizie
anterioară

de

asigurări Contribuţia de asigurări
sociale de sănătate (CASS)

Decizie
curentă

1. Total CAS datorată (anexa nr. 3a)
2. Total CASS datorată (anexa nr.
3a)
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Decizie
anterioară

Decizie
curentă

III. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de asigurări
sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi
completările ulterioare:
lei
Denumire indicator

Contribuţia
sociale (CAS)
Decizie
anterioară

de

asigurări Contribuţia de asigurări
sociale de sănătate (CASS)

Decizie
curentă

Decizie
anterioară

Decizie
curentă

1. Total CAS datorată (anexa nr. 3b)
2. Total CASS datorată (anexa nr.
3b)
Obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale (pct. II rd. 1; pct. III rd. 1) în sumă de
.......................... lei, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (pct. II rd. 2; pct. III rd. 2) în sumă de
........................ lei se plăteşte astfel:
Pentru obligaţiile a căror scadenţă a expirat la data comunicării prezentei:
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de
5 a lunii următoare;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data
de 20 a lunii următoare.
Pentru contribuţiile anuale datorate se vor calcula obligaţii fiscale accesorii, conform legii.
Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea
decăderii, potrivit art. 268, 270 şi 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent.
Depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice, potrivit legii, pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării
prezentei, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu.
Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate
Obligaţii de plată

CAS
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CASS

Beneficiar
Cod de identificare fiscală beneficiar
Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
Explicaţii
Suma (lei)
Informaţii privind modalităţile de plată a obligaţiilor datorate:
Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
- în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului .................................;
- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română - S.A.;
- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei
Statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului naţional electronic de plăţi, disponibil la adresa
de internet www.ghişeul.ro;
- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România
(bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "internet banking";
- prin virament*), în numerar la ghişeele instituţiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de
acestea**), utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor. Nomenclatorul
conturilor de venituri bugetare/disponibilităţi în care pot fi achitate sume prin intermediul contului
tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
www.anaf.ro.
Aprobat:

Verificat:

Întocmit:

Funcţie .......................

Funcţie .......................

Funcţie .......................

Nume, prenume .........

Nume, prenume .........

Nume, prenume .........

Data ....../....../.............

Data ....../....../.............

Data ....../....../.............

Am
primit
exemplar.

un

Semnătură
contribuabil
..............................
Data ....../....../.........
sau numărul şi data
confirmării de primire

_______
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*)Plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane şi este
disponibilă numai pentru clienţii instituţiilor de credit cu care Ministerul Finanţelor are încheiate
convenţii.
**)Plata în numerar la ghişeele instituţiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea
este disponibilă pentru orice persoană fizică în situaţia în care instituţiile de credit cu care M.F. are
încheiate convenţii optează pentru oferirea acestor servicii.
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679
ANEXA nr. 31: ANEXA nr. 9a: SITUAŢIE privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, pe anul ............
CNP/NIF
SITUAŢIE privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările
ulterioare, pe anul ............

Nr.
crt.

Luna

Contribuţia
asigurări sociale

Baza de calcul

(CAS)

0

1

1.

Ianuarie

2.

Februarie

3.

Martie

4.

Aprilie

5.

Mai

6.

Iunie

7.

Iulie

2

3

18

de

Contribuţia
asigurări sociale
sănătate
(CASS)
4

de
de

8.

August

9.

Septembrie

10.

Octombrie

11.

Noiembrie

12.

Decembrie
TOTAL

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei
de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la
art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările şi completările ulterioare".
ANEXA nr. 32: ANEXA nr. 9b: SITUAŢIE privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020,
cu modificările şi completările ulterioare, pe anul ............
CNP/NIF
SITUAŢIE privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, pe anul ............

Nr.
crt.

Luna

Contribuţia
asigurări sociale

Baza de calcul

(CAS)

0

1

1.

Ianuarie

2.

Februarie

2

3

19

de

Contribuţie
asigurări sociale
sănătate
(CASS)
4

de
de

3.

Martie

4.

Aprilie

5.

Mai

6.

Iunie

7.

Iulie

8.

August

9.

Septembrie

10.

Octombrie

11.

Noiembrie

12.

Decembrie
TOTAL

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei
de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la
art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările şi completările ulterioare".
ANEXA nr. 4: DECIZIE DE ANULARE a Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări
sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV
alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, pe anul ..........
(- Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 2.547/2019)

Sigla
DGRFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Nr. înregistrare ......................
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
...............................................
Data ......../......../.....................
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Unitatea fiscală*) ..............................
DECIZIE DE ANULARE a Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, pe anul ..........
Către:

Cod de identificare fiscală:

Numele: ........................................................... ..................................................................
Prenumele: ......................................................
Domiciliul fiscal: Localitate: ........................
Str. ..................................................................
Nr. ........., bl. ........, sc. ......., etaj ......, ap. .......
Judeţul/sectorul: .............................................
Având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. (2) şi ale art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că Decizia privind
stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare,
precum şi la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nr. ........./................., a
fost anulată ca urmare a depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, potrivit legii/documentelor care atestă faptul că nu aveaţi obligativitatea
achitării contribuţiei de asigurări sociale/contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 de zile de la data
comunicării, la organul fiscal competent. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.
Aprobat:

Verificat:

Întocmit:

Funcţia .......................

Funcţia .......................

Funcţia .......................

Numele, prenumele ....

Numele, prenumele ....

Numele, prenumele ....

Data ....../....../.............

Data ....../....../.............

Data ....../....../.............

_______
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Am
primit
exemplar,

un

Semnătura
contribuabilului ........
Data ....../....../.........
sau Nr. şi data
confirmării de primire
..............

*)Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679

√ Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1713/2021 pentru
aprobarea Procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a
modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (084) ''Cerere privind
înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO eFactura'', publicat in Monitorul Oficial 1040/01.11.2021
Art. 1 Se aprobă Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura,
prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2 Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO
e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura", prevăzut în anexa nr.
2.
Art. 3 Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se transmite conform instrucţiunilor de
completare prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4 Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului menţionat
la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6 Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare
a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale
subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
1.Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară o activitate economică constând în
executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care emit facturi
electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B), pot opta pentru transmiterea facturilor
electronice către destinatari folosind sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea,
funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura
electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind
omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere
în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România,
precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (denumită în continuare ordonanţă de urgenţă).
2.Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul naţional privind
factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat
pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura (denumit în continuare
Registrul RO e-Factura), potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
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3.În vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, atât emitentul
facturii electronice, cât şi destinatarul acesteia trebuie să fie înregistraţi în Registrul RO e-Factura.
4.Prezenta procedură se aplică de către organele fiscale centrale subordonate Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, în a căror evidenţă sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe operatorii
economici de la pct. 1.
CAPITOLUL II: Registrul RO e-Factura
5.În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală organizează Registrul RO e-Factura.
6.Registrul RO e-Factura este gestionat, din punct de vedere informatic, cu ajutorul aplicaţiei
informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului
Finanţelor.
7.Registrul RO e-Factura este public şi se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
8.Registrul cuprinde următoarele informaţii:
a)codul de identificare fiscală al operatorului economic sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, în
situaţia în care acesta este înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal);
b)denumirea/numele şi prenumele operatorului economic;
c)adresa domiciliului fiscal al operatorului economic;
d)data la care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura;
e)data înscrierii în Registrul RO e-Factura.
9.Registrul se actualizează permanent, pe baza cererilor de înregistrare în Registrul RO e-Factura depuse
de operatorii economici şi a informaţiilor deţinute de organele fiscale cu privire la radierea
contribuabililor din Registrul contribuabililor/plătitorilor.
CAPITOLUL III:Înscrierea în Registrul RO e-Factura şi radierea din Registrul RO e-Factura
10.Înscrierea în Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) "Cerere privind
înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO eFactura", având bifată secţiunea III.
11.Formularul (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea
privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura" se transmite prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă, potrivit legii.
12.Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică
RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii
formularului (084).
13.De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândeşte şi calitatea de destinatar.
14._
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(1)Operatorii economici pot să renunţe la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura până
la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, respectiv până la data de 1 a lunii următoare
transmiterii cererii de înregistrare, prin transmiterea unui nou formular (084), având bifată secţiunea
IV "Renunţare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea
sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)" şi completată cu numărul şi
data înregistrării formularului iniţial (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în
Registrul RO e-Factura.
(2)Operatorii economici care au renunţat la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura în
termenul prevăzut la alin. (1) nu vor mai fi înscrişi în acest registru.
15.Operatorii economici sunt radiaţi din Registrul RO e-Factura de la data radierii din Registrul
contribuabililor/plătitorilor, potrivit legii.
CAPITOLUL IV: Modul de furnizare a informaţiilor din Registrul RO e-Factura
16.Registrul RO e-Factura permite următoarele:
a)consultarea informaţiilor pentru fiecare operator economic în parte, identificat prin codul de
identificare fiscală sau prin codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situaţia în care acesta este
înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal;
b)furnizarea, prin servicii web, a informaţiilor din Registrul RO e-Factura. Interogarea registrului se face
pe baza unei liste care conţine codul de identificare fiscală al operatorului economic. Răspunsul
serviciului web furnizează informaţii privind denumirea/numele, prenumele şi adresa la care îşi are
domiciliul fiscal fiecare operator economic care figurează în registru, starea (figurează/nu figurează) la
data solicitată de către persoanele interesate, precum şi intervalul de înregistrare corespunzător datei
solicitate. Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informaţiilor, în condiţiile
prezentului ordin, se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
17.Mesajele care se afişează la consultarea informaţiilor pentru fiecare operator economic în parte
cuprind informaţii privind starea actuală, din ziua solicitării, a operatorului economic despre care se
solicită informaţiile, respectiv calitatea de operator înregistrat în Registrul RO e-Factura sau de operator
neînregistrat în Registrul RO e-Factura.
18.Pentru furnizarea informaţiilor din acest registru, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe
pagina de internet www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici se publică
un mesaj de informare de tipul:
"Operatorul economic (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal ..........................., identificat
prin codul de identificare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ................., figurează la data de
................ (data solicitării) ca operator înregistrat în Registrul RO e-Factura."
19.Pentru furnizarea informaţiilor privind operatorii economici care nu figurează în registru, se
publică un mesaj de informare de tipul:
"Operatorul economic (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal ............................, identificat
prin codul de identificare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ................, nu figurează la data
de ................ (data solicitării) ca operator înregistrat în Registrul RO e-Factura."
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ANEXA nr. 2:CERERE privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind
înregistrarea în Registrul RO e-Factura

084

CERERE privind înregistrarea în Registrul RO eFactura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în
Registrul RO e-Factura

I. Date de identificare a operatorului economic
Denumire/Nume, prenume
Cod de identificare fiscală
Domiciliul fiscal
Judeţ ............................................. Sector .......... Localitate ................................................
Strada ........................................................ Nr. ............ Bloc ......... Sc. .............
Et. ........... Ap. ......... Cod poştal ..................... Telefon .............................
Fax .......................................... E-mail ....................................
II. Reprezentare prin:
Împuternicit

Reprezentant legal

Nr. document

Reprezentant fiscal
Dată document

/

/

Date de identificare
Cod de identificare fiscală
Denumire/ Nume, prenume
Domiciliul fiscal
Judeţ

Localitate

Sector
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Strada
Et.

Nr.
Ap.

Bloc

Sc.

Cod poştal

Telefon

Fax

E-mail
III. Cerere privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea |__|
sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021
privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura
electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a
vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă,
punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi
supravegherea pieţei pentru acestea, solicit înregistrarea în Registrul RO e-Factura în
vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţiile
comerciale cu alţi operatori economici (B2B).
Înregistrarea în Registrul RO e-Factura se face cu data de 1 a lunii următoare depunerii
prezentei cereri.
IV. Renunţare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru |__|
utilizarea sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)
Renunţ la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura, conform formularului (084)
înregistrat cu nr. ................. din data de ........................ .
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
Numele persoanei care face declaraţia
Funcţia/Calitatea
Semnătura
ANEXA nr. 3:INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în
Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura"
Formularul (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind
înregistrarea în Registrul RO e-Factura" se completează şi se transmite de către operatorii economici,
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respectiv orice entităţi care desfăşoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea
de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alţi operatori
economici (relaţii B2B) şi care optează, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura
electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă,
înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea (denumită
ordonanţă de urgenţă), pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul naţional
privind factura electronică RO e-Factura.
Formularul se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
Completarea formularului se face astfel:
- Secţiunea I "Date de identificare a operatorului economic"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea operatorului economic, respectiv
orice entitate care desfăşoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de
bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care emite facturi electronice către alţi operatori economici
(relaţii B2B) şi care optează pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul naţional
privind factura electronică RO e-Factura.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul identificare fiscală atribuit operatorului
economic, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situaţia în care operatorul
economic este înregistrat în scopuri de TVA, se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA
atribuit potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
În situaţia în care formularul se completează de către împuternicit/reprezentantul legal/reprezentantul
fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de
TVA atribuit de organul fiscal competent operatorului economic pentru care se completează formularul,
precum şi datele de identificare ale acestuia.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului
economic.
- Secţiunea II "Reprezentare prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal"
Se marchează cu "X" în funcţie de reprezentarea contribuabilului în relaţia cu organul fiscal, prin
împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul
fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul
şi data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal/reprezentant fiscal, după caz.
Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului
fiscal, după caz.
- Secţiunea III "Cerere privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea
sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)" se bifează de către operatorii
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economici, respectiv orice entităţi care desfăşoară activitate economică constând în executarea de
lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care solicită înregistrarea în Registrul RO
e-Factura, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea utilizării
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţiile comerciale cu alţi operatori
economici (B2B).
- Secţiunea IV "Renunţare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru
utilizarea sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)" se bifează de către
operatorii economici care au solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura în vederea utilizării
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţiile comerciale cu alţi operatori
economici (B2B), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi care, până
la data înscrierii în acest registru, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii
privind înregistrarea, renunţă la înregistrarea în registru. Se completează cu numărul şi data înregistrării
formularului (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura.
Caseta "Numele persoanei care face declaraţia" se completează cu numele persoanei care întocmeşte
formularul (084).
Caseta "Funcţia/Calitatea" se completează cu funcţia/calitatea pe care o are persoana care întocmeşte
formularul (084). În situaţia în care formularul (084) se completează de către
împuternicit/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscrie
"Împuternicit", "Reprezentant legal" sau "Reprezentant fiscal", după caz.
ANEXA nr. 4: CARACTERISTICI de editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului (084)
"Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în
Registrul RO e-Factura"
1.Denumirea formularului: (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la
cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura"
2.Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.
3.Se utilizează de operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară o activitate economică
constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care solicită
înregistrarea în Registrul RO e-Factura, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă,
în vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţiile comerciale
cu alţi operatori economici (B2B) şi care, după caz, renunţă la cererea privind înregistrarea în Registrul
RO e-Factura.
4.Se completează şi se transmite de către operatorul economic sau de împuternicitul/reprezentantul
legal/reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.
5.Organul fiscal competent are acces la informaţiile din formular prin accesarea Registrului RO eFactura.
6.Se arhivează în format electronic.
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√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8001/2021 privind prelungirea
măsurii de carantină zonală pentru comuna Probota, cu satele aparţinătoare Probota, Bălteni şi
Perieni, judeţul Iaşi, publicat in Monitorul Oficial 1042/01.11.2021
→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 31.10.2021, ora 5,00, pentru o
perioadă de 7 zile, pentru comuna Probota, cu satele aparţinătoare Probota, Bălteni şi Perieni, judeţul
Iaşi.

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8002/2021 privind prelungirea
măsurii de carantină zonală pentru comuna Valea Mare, cu satele aparţinătoare Valea Mare, Feţeni,
Gârleni, Livezile, Saru, Stratoneşti şi Valea Caselor, judeţul Dâmboviţa, publicat in Monitorul Oficial
1042/01.11.2021
→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 31.10.2021, ora 5,00, pentru o
perioadă de 7 zile, pentru comuna Valea Mare, cu satele aparţinătoare Valea Mare, Feţeni, Gârleni,
Livezile, Saru, Stratoneşti şi Valea Caselor, judeţul Dâmboviţa.

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8012/2021 privind prelungirea
măsurii de carantină zonală pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii,
Halânga, Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi Răscoleşti, judeţul Mehedinţi, publicat in
Monitorul Oficial 1042/01.11.2021
→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.11.2021, ora 8.00, pentru o
perioadă de 7 zile, pentru comuna Izvoru Bârzii, cu satele aparţinătoare Izvoru Bârzii, Halânga,
Schinteieşti, Baloteşti, Puţinei, Schitu Topolniţei şi Răscoleşti, judeţul Mehedinţi.

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8013/2021 privind instituirea
carantinei zonale pentru comuna Prunişor, cu satele aparţinătoare Arvăteşti, Balota, Bâltanele,
Cerveniţa, Dragoteşti, Fântâna Domnească, Gârniţa, Ghelmegioaia, Gutu, Igiroasa, Lumnic, Mijarca,
Prunaru, Prunişor şi Zegaia, judeţul Mehedinţi, publicat in Monitorul Oficial 1042/01.11.2021
→ Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 2.11.2021, ora 8,00, pentru o perioadă
de 14 zile, pentru comuna Prunişor, cu satele aparţinătoare Arvăteşti, Balota, Bâltanele, Cerveniţa,
Dragoteşti, Fântâna Domnească, Gârniţa, Ghelmegioaia, Gutu, Igiroasa, Lumnic, Mijarca, Prunaru,
Prunişor şi Zegaia, judeţul Mehedinţi.

√ Decizia primului-ministrul nr. 530/2021 privind constituirea Comitetului interministerial pentru
identificarea şi implementarea unor măsuri eficiente la nivel naţional având ca rezultat îmbunătăţirea
calităţii aerului, publicat in Monitorul Oficial 1043/01.11.2021
Art. 1
(1) Se constituie Comitetul interministerial pentru identificarea şi implementarea unor măsuri
eficiente la nivel naţional având ca rezultat îmbunătăţirea calităţii aerului, denumit în continuare
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Comitetul, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având următoarea
componenţă:
a)Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
b)Ministerul Sănătăţii;
c)Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
d)Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;
e)Ministerul Energiei;
f)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
g)Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
h)Ministerul Afacerilor Interne;
i)Ministerul Finanţelor.
(2)Conducerea Comitetului este asigurată de secretarul general al Guvernului, în calitate de preşedinte.
(3)Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
(4)În exercitarea atribuţiilor, Comitetul elaborează rapoarte şi analize.
Art. 2
(1)Ministerele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt reprezentate la activităţile Comitetului la nivel de
secretar de stat, respectiv experţi tehnici.
(2)La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai mediului academic şi
universitar, precum şi ai societăţii civile, care desfăşoară activităţi în domeniul de interes al Comitetului.
Art. 3
(1)Comitetul are ca obiective identificarea de soluţii pentru conformare şi luarea măsurilor necesare în
ceea ce priveşte, în principal, îmbunătăţirea calităţii aerului şi respectarea valorilor-limită, respectiv a
valorilor-ţintă prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru atingerea obiectivelor de calitate a aerului în
scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.
(2)În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (1), Comitetul îndeplineşte următoarele
atribuţii:
a)asigură implicarea autorităţilor publice centrale având atribuţii în ceea ce priveşte calitatea aerului
înconjurător în atingerea obiectivelor prevăzute în strategia naţională privind calitatea aerului;
b)realizează monitorizarea şi evaluarea sistemică, periodică, a stadiului realizării obiectivelor prevăzute
în strategia naţională privind calitatea aerului;
c)stabileşte principalele teme de analiză şi coordonatorii acestora, în conformitate cu domeniile
prioritare ale strategiei naţionale privind calitatea aerului;
d)solicită date şi informaţii autorităţilor publice ce desfăşoară activităţi pe domeniile prioritare de
acţiune;
e)identifică, analizează cadrul normativ aplicabil şi formulează propuneri de lege ferenda, după caz;
f)monitorizează şi evaluează îndeplinirea atribuţiilor.
Art. 4
(1)Şedinţele Comitetului se convoacă, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este necesar.
(2)Agenda şedinţei Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor
formulate şi înaintate în acest sens de către membri şi se aprobă de către preşedinte.
Art. 5
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În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, membrii Comitetului desemnează şi
comunică reprezentanţi la nivel de secretari de stat.
Art. 6
Comitetul înaintează Guvernului informări periodice sau ori de câte ori este necesar.
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