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Acte adoptate

Ordinul nr. 1.155/1.240/1.480/2021 al ministrului muncii și solidarității sociale, ministrului energiei și al
ministrului finanțelor pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de
compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare
aplicării prevederilor OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de
energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea OG nr. 27/1996
privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și
în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” –  M. Of. nr. 1.143 din 27 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 1.239/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guver-
nului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 – M. Of. nr. 1.145 din 28 noiembrie 2021

Ordinul nr. 6/2021 al Băncii Naționale a României pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României
nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital – M. Of. nr. 1.130
din 26 noiembrie 2021

Ordonanța de urgență nr. 121/2021 a Guvernului privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative – M. Of. nr. 1.127 din 25 noiembrie 2021

Ordonanța de urgență nr. 123/2021 a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2021 – M. Of. nr. 1.142 din 26 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.477/2021 al ministrului finanțelor privind prospectele de emisiune a certificatelor 
de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2021 
– M. Of. nr. 1.135 din 26 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.293/2021 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru modificarea și completarea
Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte
destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul
specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 – M. Of. nr. 1.126 din
25 noiembrie 2021

Ordonanța de urgență nr. 122/2021 a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut
subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate
de acționar, către CEC Bank - S.A. – M. Of. nr. 1.141 din 26 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 1.238/2021 a Guvernului pentru modificarea și completarea
anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - M. Of. nr. 1.138 din 26 noiembrie
2021
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Ordinul nr. 1.120/2021 al ministrului muncii și protecției sociale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe
propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din OUG 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 – M.
Of. nr. 1.126 din 25 noiembrie 2021

Circulara nr. 28/2021 a Băncii Naționale a României privind punerea în circulație a unei bancnote cu
valoarea nominală de 20 lei și lansarea în circuitul numismatic a unei replici pe suport de polimer după prima
bancnotă de 20 lei emisă de Banca Națională a României în anul 1881 – M. Of. nr. 1.125 din 25 noiembrie 2021

Circulara nr. 26/2021 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime
obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2021 – M. Of. nr.
1.107 din 22 noiembrie 2021

Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului
(UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și
reziliența – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 429 din 1 decembrie 2021

Regulamentul delegat (UE) 2021/2105 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului
(UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
prin definirea unei metodologii de raportare a cheltuielilor sociale – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 429
din 1 decembrie 2021

Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a
Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații
privind impozitul pe profit (Text cu relevanță pentru SEE) – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 429 din 1
decembrie 2021

Ordinul nr. 1.290/2021 al ministrului investițiilor și proiectelor europene
pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea
depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții
productive – M. Of. nr. 1.111 din 22 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.722/2021 al președintelui Agenției de Administrare Fiscală
privind legitimațiile de verificare fiscală – M. Of. nr. 1.109 din 22 noiembrie 2021

Ordinul nr. 1.420/2021 al ministrului finanțelor privind publicarea pe
serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor cu caracter public - M. Of. nr.
1.108 din 22 noiembrie 2021

Circulara nr. 27/2021 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii
penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei
începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2021 – M. Of. nr.
1.107 din 22 noiembrie 2021
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Direcția servicii asistență profesională membri

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2021/2038 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru
exercițiul financiar 2021 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 425 din 26 noiembrie 2021

Decizia (UE) 2021/2040 a Băncii Centrale Europene din 11 noiembrie 2021 de modificare a Deciziei (UE)
2016/2247 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2021/52) – Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 419 din 24 noiembrie 2021

Orientarea (UE) 2021/2041 a Băncii Centrale Europene din 11 noiembrie 2021 de modificare a Orientării
(UE) 2016/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al
Băncilor Centrale (BCE/2021/51) – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 419 din 24 noiembrie 2021

Regulamentul (UE) 2021/2036 al Comisiei din 19 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul
Internațional de Raportare Financiară 17 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 416 din 23 noiembrie 2021

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiecte legislative

Proiect de ordin pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea
modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – publicat la 26
noiembrie 2021

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de
asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de
asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe
propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate” –
publicat la 25 noiembrie 2021

Proiect de ordin pentru modificarea Anexei la OPANAF nr. 1.387/2021 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile 
speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane
neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea
taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315   din Codul
fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru
modificarea unor prevederi procedurale – publicat la 25 noiembrie 2021
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