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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.699/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul
fiscal – Monitorul Oficial nr. 1.056 din 4 noiembrie 2021 

Ordinul nr. 1.608/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări
sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare –
Monitorul Oficial nr. 1.039 din 1 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.342/2021 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie
cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2021 – Monitorul Oficial nr. 1.034
din 29 octombrie 2021

Ordinul nr. 1.721/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea
activității de administrare a marilor contribuabili – Monitorul Oficial nr. 1.051 din 3 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.004/2021 al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea modelului cererii și al
declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în
contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică
generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – Monitorul Oficial nr. 1.046 din 2 noiembrie 2021

Ordinul nr. 790/2021 al ministrului muncii și protecției sociale pentru completarea 
Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.004/2018 privind aprobarea 
modelelor-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii 
pentru solicitarea primei de promovare a angajării – Monitorul Oficial nr. 1.045 
din 2 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.713/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, 
precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere 
privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul 
RO e-Factura” – Monitorul Oficial nr. 1.040 din 1 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.345/2021 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor privind
aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f   , art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k
și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr.
1.041 din 1 noiembrie 2021
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Proiecte legislative

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central –
publicat la 2 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.341/2021 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate
populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua
Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie 2021 –
Monitorul Oficial nr. 1.034 din 29 octombrie 2021

Ordinul nr. 1.518/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și
completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din
valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 1.890/2016 – Monitorul Oficial nr. 1.028 din 28 octombrie 2021

Ordinul nr. 2.282/2021 al ministrului sănătății privind instituirea
obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și
dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe
durata stării de alertă – Monitorul Oficial nr. 1.017 din 25 octombrie 2021

Hotărârea nr. 1.161/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea
anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Monitorul Oficial
nr. 1.017 din 25 octombrie 2021
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