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Acte adoptate

Circulara nr. 3/2021 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de
rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2021
– Monitorul Oficial nr. 68 din 21 ianuarie 2021

Ordinul nr. 58/2021 al ministrului finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea 
și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile 
– Monitorul Oficial nr. 66 din 21 ianuarie 2021

Decizia nr. 17 din 20 iulie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – 
completul pentru soluționarea recursului în interesul legii – Monitorul Oficial 
nr. 61 din 20 ianuarie 2021

Ordinul nr. 51/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF 
nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere
la sursă – Monitorul Oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021

Circulara nr. 2/2021 a Băncii Naționale a României privind nivelul ratei dobânzii de referință 
a Băncii Naționale a României – Monitorul Oficial nr. 49 din 15 ianuarie 2021

Circulara nr. 1/2021 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime 
obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2020 – 23 ianuarie 2021 
– Monitorul Oficial nr. 49 din 15 ianuarie 2021

Ordinul nr. 3.039/2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor 
de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza 
OUG nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii 
„IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” – Monitorul Oficial nr. 47 din 15 ianuarie 2021

Ordinul nr. 3.581/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru aprobarea Schemei
de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului „ELECTRIC UP” privind finanțarea întreprinderilor mici și
mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului
în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice
hibrid plug-in – Monitorul  Oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021
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Ordinul nr. 15/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din
impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și
funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de
burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare –
Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021

Ordinul nr. 3/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei
jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților
competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor
financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept
internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații
financiare – Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021

Ordinul nr. 14/2021 al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului,
modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice” – Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 3/2021 a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data
de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2021

Ordinul nr. 28/2021 al ministrului finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate
întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale
ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice – Monitorul Oficial nr. 31 din 
12 ianuarie 2021

Ordinul nr. 27/2021 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice 
și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 
– Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2021

Ordinul nr. 2/2021 al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea
Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri
de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru
modificarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2021

Ordinul nr. 3.641/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru modificarea 
Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor 
de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat 
– Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2021
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Hotărârea nr. 364/2020 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări pentru 
aprobarea Normei „Finanțări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-FIN-08-II/0) 
– Monitorul Oficial nr. 3 din 4 ianuarie 2021

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/25 al Comisiei din 13 ianuarie 2021 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 
în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 39 și Standardele Internaționale de
Raportare Financiară 4, 7, 9 și 16 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 11 din 14 ianuarie 2021

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind 
schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare 
– publicat în data de 25 ianuarie 2021

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea
și rezoluția instituțiilor de credit şi a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative în domeniul financiar – publicat în data de 20 ianuarie 2021

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii
de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau
c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – publicat în data de
25 ianuarie 2021

Proiect de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea OUG nr. 224/2020 
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului,
structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în
contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale – publicat în data de 27 ianuarie
2021

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor 

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
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