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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind recunoașterea Asociației Române Anti-SIDA 

ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1)

din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările

ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se recunoaște Asociația Română Anti-SIDA, persoană juridică

de drept privat fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București, sectorul 2, șoseaua

Pantelimon nr. 86, bloc 409A, scara B, ap. 45, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătății,

Aurel-George Mohan,

secretar de stat

București, 14 septembrie 2022.

Nr. 1.134.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare 

și extindere imobil ASE București — Spații de educație 

și cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7”

Având în vedere prevederile art. 223 alin. (1) din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2)

din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările

ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

„Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București — Spații de educație și

cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7”, prevăzuți în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din

veniturile proprii ale Academiei de Studii Economice din București, de la bugetul

de stat, prin bugetul Ministerului Educației, în limita sumelor aprobate anual cu

această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor

de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 14 septembrie 2022.

Nr. 1.135.



Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 65.961

(în prețuri valabile la 19.05.2022; 1 euro = 4,9474 lei),    

din care:

construcții + montaj (C+M) mii lei 56.004

Valoarea restului de executat al investiției — actualizată (inclusiv TVA) mii lei 33.042

(în prețuri valabile la 19.05.2022; 1 euro = 4,9474 lei),    

din care:

construcții + montaj (C+M) mii lei 26.876

Eșalonarea investiției INV/C+M

— Anul I mii lei 27.042

mii lei 23.876

— Anul II mii lei 3.000

mii lei 1.500

— Anul III mii lei 3.000

mii lei 1.500

Capacități:

Suprafața totală construită mp 650,00

Suprafața totală desfășurată mp 6.503,50

Suprafață teren mp 978,00

Regim înălțime corp vechi D + P + 3E

Regim înălțime corp nou 3S + P + 7E

Durata restului de executat al investiției luni 28

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică — Partea I —

Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare; Normativ de siguranță la

foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din veniturile proprii ale Academiei de Studii Economice din București, de la

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse

legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național a terenului în suprafață 

de 0,6662 ha, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A., 

pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale 

„Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației — Vișeu de Sus — Borșa”

Având în vedere prevederile art. 39, 40, 42 și 44 din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) lit. m), art. 3 alin. (1)—(10) și (12) din Legea nr. 185/2016 privind unele

măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (11) și art. 18 din Legea nr. 185/2016, 
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ANEXĂ

C A R A C T E R I S T I C I L E  P R I N C I P A L E  Ș I  I N D I C A T O R I I  T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București — 

Spații de educație și cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7”

Titular: Ministerul Educației

Beneficiar: Academia de Studii Economice din București

Amplasament: București, sectorul 1, Piața Romană nr. 7

Indicatorii tehnico-economici:



Art. 1. — (1) Se aprobă ocuparea temporară din fondul

forestier național a terenului în suprafață de 0,6662 ha, de către

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” —

S.A., pentru proiectul de importanță națională în domeniul

gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale pe

direcția Sighetu Marmației — Vișeu de Sus — Borșa”.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este compus din terenul

forestier în suprafață de 0,4156 ha aflat în proprietatea publică

a statului, terenul forestier în suprafață de 0,1361 ha aflat în

proprietatea publică a comunei Strâmtura, terenul forestier în

suprafață de 0,0296 ha aflat în proprietatea publică a orașului

Săliștea de Sus și terenul forestier în suprafață de 0,0849 ha

aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice. 

(3) Terenul forestier în suprafață de 0,4156 ha, aflat în

proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale

a Pădurilor — Romsilva prin Direcția Silvică Maramureș, este

localizat pe raza Ocolului Silvic Borșa, în U.P. VI, u.a. 122A% =

0,0902 ha, u.a. 122B% = 0,0252 ha, u.a. 134% = 0,0483 ha,

u.a. 142A% = 0,0709 ha, u.a. 149% = 0,0082 ha, pe raza

Ocolului silvic Vișeu în U.P. X u.a. 86A% = 0,0217 ha și pe raza

Ocolului silvic Mara în U.P.VI u.a. 81D% = 0,0059 ha, u.a. 87D% =

0,0489 ha, în U.P. I u.a. 462D% = 0,0072 ha și u.a. 304C% =

0,0891 ha.

(4) Terenul forestier în suprafață de 0,1361 ha, aflat în

proprietatea publică a comunei Strâmtura, este în administrarea

Ocolului Silvic Mara și este localizat în U.P. I, u.a. 81A% =

0,0004 ha, u.a. 82A% = 0,0008 ha și u.a. 107A% = 0,1349 ha.

(5) Terenul forestier în suprafață de 0,0296 ha, aflat în

proprietatea publică a orașului Săliștea de Sus, este în

administrarea Ocolului Silvic Dragomirești și este localizat în

U.P. I, u.a. 3% = 0,0296 ha.

(6) Terenul forestier în suprafață de 0,0849 ha, aflat în

proprietatea privată a persoanelor fizice, este în administrarea

Ocolului Silvic Dragomirești și este localizat în U.P. IV, u.a. 166% =

0,0849 ha.

(7) Ocuparea temporară din fondul forestier național a

terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrișarea vegetației

forestiere pe suprafața de 0,5193 ha după cum urmează: Ocolul

Silvic Borșa în U.P. VI u.a. 122A% = 0,0902 ha, u.a. 122B% =

0,0252 ha, u.a.134% = 0,0483 ha, u.a. 142A% = 0,0709 ha,

u.a.149% = 0,0082 ha, Ocolul Silvic Vișeu în U.P. X, u.a. 86A% =

0,0217 ha, Ocolul Silvic Mara în U.P. I u.a.304C% = 0,0891 ha,

u.a. 81A% = 0,0004 ha, u.a.82A% = 0,0008 ha, u.a.107A% =

0,1349 ha și Ocolul Silvic Dragomirești în U.P. I u.a3% = 0,0296 ha.

Art. 2. — Pentru terenurile forestiere prevăzute la art. 1

alin. (6), aflate în proprietatea privată, pentru care Societatea

Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. a emis

declarația de asumare proprie a răspunderii, ca urmare a

imposibilității obținerii acordului proprietarilor, sumele datorate

pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere, inclusiv

valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu

de indemnizație într-un cont bancar deschis pe numele

inițiatorului proiectului și se eliberează ulterior prin dispoziția

inițiatorului proiectului, în conformitate cu prevederile art. 3

alin. (6) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare

pentru implementarea proiectelor de importanță națională în

domeniul gazelor naturale. 

Art. 3. — Ocuparea temporară a terenului forestier prevăzut

la art. 1 se face pe toată durata de execuție și existență în fondul

forestier național a conductei aferente proiectului de importanță

națională „Conductă de transport gaze naturale pe direcția

Sighetu Marmației — Vișeu de Sus — Borșa”, potrivit art. 18

alin. (2) din Legea nr. 185/2016.

Art. 4. — (1) La dezafectarea obiectivului „Conductă de

transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației — Vișeu

de Sus — Borșa”, Societatea Națională de Transport Gaze

Naturale „Transgaz” — S.A. are obligația redării în circuitul silvic

a terenului prevăzut la art. 1. 

(2) La sfârșitul perioadei aprobate pentru ocupare temporară,

terenurile forestiere în suprafață de 0,6662 ha se redau în

circuitul silvic la categoria de folosință de la data intrării în

vigoare a prezentei hotărâri și fără restricții în utilizarea

terenurilor.

Art. 5. — Societatea Națională de Transport Gaze Naturale

„Transgaz”— S.A., Garda Forestieră Cluj, Ocolul Silvic Mara,

Ocolul Silvic Borșa, Ocolul Silvic Vișeu și Ocolul Silvic

Dragomirești răspund de aplicarea prevederilor prezentei

hotărâri.

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, 

Kelemen Hunor

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

Ministrul energiei,

Virgil-Daniel Popescu

București, 14 septembrie 2022.

Nr. 1.136.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 910/15.IX.2022

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.



Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți

obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Vaslui”, prevăzuți în

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1

se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin

Programul operațional Transport (POT) 2021—2027 și de la

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și

Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această

destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform

programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere —

S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în

anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 14 septembrie 2022.

Nr. 1.137.

ANEXĂ

C A R A C T E R I S T I C I L E  P R I N C I P A L E  Ș I  I N D I C A T O R I I  T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Vaslui”

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A./D.R.D.P. Iași

Amplasament: județul Vaslui 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013, cu

modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operațional Transport

(POT) 2021—2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual

cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 655.602 mii lei

(în prețuri la data de 17.02.2022, 1 euro = 4,9439 lei),

din care C + M (inclusiv TVA): 572.756 mii lei

Durata de execuție a obiectivului de investiție: 24 de luni

Eșalonarea investiției (INV/C + M):

Anul I: 285.000 mii lei Anul II: 370.602 mii lei

265.000 mii lei 307.756 mii lei 

Capacități:

Lungime totală drum 18,020 km

Lățime platformă drum: 10,00 m

Poduri, pasaje, structuri casetate 9 buc.

Intersecții la nivel tip giratorie 6 buc.

Parcare scurtă durată 2 buc.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

„Varianta de ocolire Vaslui”, județul Vaslui

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele

publice, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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D E C I Z I I  A L E  P R I M - M I N I S T R U L U I

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E  

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către 

domnul Adrian Savu a funcției publice temporar vacante 

din categoria înalților funcționari publici de secretar general 

al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Având în vedere propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

formulată prin Adresa nr. 79.427 din data de 6 septembrie 2022, înregistrată la

Cabinetul Prim-Ministrului cu nr. 5/6.282 în data de 6 septembrie 2022 și la

Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/25.697/M.N. în data de 8 septembrie

2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 40.343/2022,

în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f),

art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data de 17 septembrie 2022, domnul Adrian

Savu, director general adjunct — Direcția generală buget, finanțe și fonduri

europene, exercită, cu caracter temporar, funcția publică temporar vacantă din

categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii

și Dezvoltării Rurale, pe durata suspendării raportului de serviciu al titularului

funcției publice, dar nu mai mult de 6 luni. 

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 15 septembrie 2022.

Nr. 465.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E

privind eliberarea domnului Adrian-Constantin Dincă, 

la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul 

Cancelariei Prim-Ministrului

Având în vedere cererea domnului Adrian-Constantin Dincă, înregistrată la

Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.454 din 13 septembrie 2022,

în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Adrian-Constantin Dincă se eliberează, la cerere, din funcția de consilier de stat în

cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 15 septembrie 2022.

Nr. 466.



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

DIRECȚIA GENERALĂ DE INFORMAȚII A APĂRĂRII

O R D I N

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradați profesioniști 

din Ministerul Apărării Naționale

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei
pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale

echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1

1

) din Legea nr. 574/2004, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Direcției generale de informații a apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. — La data de 1 decembrie 2022 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în

domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale

gradaților profesioniști nominalizați în anexa nr. 1.

Art. 2. — La data de 1 decembrie 2022 se conferă Semnul

onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în

domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale

gradaților profesioniști nominalizați în anexa nr. 2.

Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Directorul general al Direcției generale de informații a apărării,

Petru Băiceanu

București, 7 septembrie 2022.

Nr. D.G. 1.

*) Anexele nu se publică, deoarece conțin informații clasificate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M - M I N I S T R U L

D E C I Z I E

privind numirea domnului Florin Dan Scarlat în funcția 

de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

În temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Florin Dan Scarlat se numește în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei

Prim-Ministrului.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

București, 15 septembrie 2022.

Nr. 467.
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AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

O R D I N

pentru completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor 

de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate

Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

și instituțiile sale subordonate, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul directorului general al Agenției Naționale de

Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind

aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor

rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de

Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din

10 iunie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

se completează după cum urmează:

1. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară” grupa de servicii „Prima înregistrare”,

după codul 2.1.3 se introduce un nou cod, codul 2.1.4, cu următorul cuprins:

Grupe de servicii

Codul

serviciului

Denumirea serviciului

Termen

1)

(zile lucrătoare)

Termen 

în regim de urgență 

(zile lucrătoare)

Referințe

„Prima înregistrare 2.1.4.

Recepție cadastrală și înființare carte

funciară pentru imobile situate în

regiunile de carte funciară supuse

Decretului-lege nr. 115/1938

18 6”

Grupe de servicii

Codul

serviciului

Denumirea serviciului

Termen

1)

(zile lucrătoare)

Termen 

în regim de urgență

(zile lucrătoare)

Referințe

„Înregistrarea în planul cadastral a

imobilelor situate în regiunile de

carte funciară supuse Decretului-lege

nr. 115/1938

2.8.1. Înregistrarea în planul cadastral 15 5

2.8.2.

Înregistrarea în planul cadastral și

efectuarea altor operațiuni

15 5

2.8.3.

Înregistrarea în planul cadastral și

înscriere construcție

15 5

2.8.4.

Înregistrarea în planul cadastral și

extindere/radiere construcție

15 5”

2. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară”, după grupa de servicii „Informare”

se introduce o nouă grupă de servicii, grupa de servicii „Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile

de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938”, având patru coduri de servicii, respectiv codurile 2.8.1—2.8.4,

cu următorul cuprins:

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

Hajnalka Ildiko Vig

București, 7 septembrie 2022.

Nr. 1.021.
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MINISTERUL FINANȚELOR

Nr. 2.119 din 9 septembrie 2022

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 274 din 12 septembrie 2022

O R D I N

pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, 

precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare 

asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de

stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia — IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT

CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 alin. (3) din anexa la

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea

Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității

pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă Procedura de acordare a garanțiilor

de stat și a grantului pentru componenta RURAL INVEST din

cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a

componentelor acesteia — IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO

IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT,

INNOVATION și RURAL INVEST, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul

schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia,

respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană

până la data de 31 decembrie 2022, este de 2.500.000.000 lei.

(3) Se aprobă Convenția de garantare și plată a granturilor

pentru componenta RURAL INVEST, prevăzută în anexa nr. 2, care

se încheie între Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — S.A.

și instituțiile de credit.

(4) Se aprobă Convenția privind implementarea componentei

RURAL INVEST, prevăzută în anexa nr. 3, prin care se stabilesc

drepturile și obligațiile Ministerului Finanțelor și Fondului de

Garantare a Creditului Rural IFN — S.A.

Art. 2. — În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în

vigoare a prezentului ordin, instituțiile de credit transmit Fondului

de Garantare a Creditului Rural IFN — S.A. cererile de înscriere

în program, nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda

în anul 2022 în cadrul componentei RURAL INVEST, precum și

nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul

componentei. 

Art. 3. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,

Mihai Diaconu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

*) Anexele nr. 1—3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din

șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.



ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R Ă

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede 

din argint cu tema 170 de ani de la înființarea Universității 
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Art. 1. — În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul

Băncii Naționale a României, începând cu data de 19 septembrie 2022, Banca

Națională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu

tema 170 de ani de la înființarea Universității de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară din București.

Art. 2. — Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Metal Argint

Valoare nominală 10 lei

Titlu 999‰

Formă rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 31,103 g

Cant zimțat

Calitate proof

Aversul monedei prezintă clădirea rectoratului Universității de Științe

Agronomice și Medicină Veterinară din București, inscripția în arc de cerc

„ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune

„2022”.

Reversul monedei redă portretul și numele domnitorului Barbu Dimitrie

Știrbei, întemeietorul Școlii Naționale de Agricultură de la Pantelimon,

precursoarea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din

București, clădirea școlii, inscripțiile „UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI”, „170 DE ANI” și

„1852”, anul întemeierii școlii.

Art. 3. — Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent,

vor fi însoțite de certificate de autenticitate ale emisiunii, pe care se găsesc

semnăturile guvernatorului Băncii Naționale a României și casierului central,

redactate în limbile română, engleză și franceză.

Art. 4. — Monedele din argint cu tema 170 de ani de la înființarea Universității
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București au putere circulatorie

pe teritoriul României.

Art. 5. — Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se

realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș

ale Băncii Naționale a României.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 7 septembrie 2022.

Nr. 27.
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A C T E  A L E  C A M E R E I  C O N S U L T A N Ț I L O R  F I S C A L I

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

H O T Ă R Â R E

privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal 

sau de consultant fiscal asistent — sesiunea noiembrie 2022

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau

de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, cu modificările

și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a

1

) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității

de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 31 august 2022,  h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. — (1) Examenul de atribuire a calității de consultant

fiscal sau de consultant fiscal asistent — sesiunea noiembrie

2022, denumit în continuare examen, se desfășoară în sistem

online în data de 5 noiembrie 2022.

(2) Procedura de desfășurare a examenului în sistem online

se publică pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali cu cel puțin

15 zile înainte de data susținerii acestuia.

Art. 2. — Examenul va fi susținut sub formă de test-grilă din

domeniile de examinare, tematica și bibliografia corespunzătoare

fiecărui domeniu, prevăzute în anexa care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.

Art. 3. — (1) Înscrierea la examen se face în perioada

26 septembrie 2022—14 octombrie 2022, pe site-ul

www.ccfiscali.ro — secțiunea EXAMEN, prin completarea

tuturor informațiilor solicitate de aplicație și transmiterea cererii

de înscriere la examen astfel generată.

(2) Dosarul, care conține toate documentele, inclusiv cererea

de înscriere la examen printată și semnată, prevăzute la art. 5

alin. (2), respectiv la art. 6 alin. (2), după caz, din Regulamentul

pentru organizarea examenului de atribuire a calității de

consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin

Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali

nr. 11/2020, cu modificările și completările ulterioare, se

transmite, în aceeași perioadă menționată la alin. (1), prin

servicii poștale cu confirmare de primire, servicii de curierat

sau direct la sediul Camerei Consultanților Fiscali, la adresa:

str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul

București, cod poștal 011472.

Art. 4. — Direcția de reprezentare și pregătire profesională

și Direcția de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

București, 31 august 2022.

Nr. 9.

ANEXĂ

Domeniile de examinare, tematica și bibliografia corespunzătoare 

fiecărui domeniu — sesiunea noiembrie 2022*)

1. Domeniul — Taxa pe valoarea adăugată

Tematica:

— sfera de aplicare;

— persoane impozabile;

— operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea

adăugată (TVA);

— locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;

— faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea

adăugată;

— baza de impozitare;

— cote de TVA;

— operațiuni scutite;

— regimul deducerilor;

— persoanele obligate la plata TVA;

— înregistrarea în scopuri de TVA și anularea înregistrării în

scopuri de TVA;

— facturarea;

— alte obligații în materie de TVA;

— regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenții de

turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție

și antichități, aurul de investiții;

— regimul special pentru servicii prestate de persoane

impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;

— regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri

la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de

interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru

serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea

Europeană, dar nu în statul membru de consum;

— regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri

importate din teritorii terțe sau țări terțe;

— mecanismul special pentru declararea și plata TVA

la import;

— ajustarea taxei deductibile;

— taxarea inversă;

— decontul de TVA și alte declarații.

*) Actele normative care fac obiectul tematicii de examen corespunzătoare fiecărui domeniu — pentru sesiunea noiembrie 2022 — sunt cele actualizate

cu completările și modificările aferente fiecăruia, intrate în vigoare până la data de 1 august 2022. Pentru elaborarea subiectelor de examen, bibliografia se

corelează cu tematica, pentru fiecare domeniu în parte.
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Bibliografia:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2. Domeniul — Impozitarea companiilor în România

Tematica:

2.1. Impozitul pe profit:

— contribuabili și sfera de cuprindere a impozitului;

— definiție persoane afiliate;

— reguli speciale de impozitare;

— calculul rezultatului fiscal (reguli generale, venituri

neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității

economice, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli nedeductibile);

— reguli privind anul fiscal;

— cote de impozitare;

— provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve;

— regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri

echivalente dobânzii din punct de vedere economic;

— amortizarea fiscală;

— termene de plată și de declarare a impozitului;

— pierderi fiscale;

— facilități fiscale;

— aspecte fiscale privind prețurile de transfer (definiție

persoane afiliate, principiul valorii de piață, metode de determinare

a prețurilor de transfer);

— reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni,

divizări, divizări parțiale, schimburi de titluri de participare) între

persoane juridice române și între societăți din România și

societăți din alte state membre ale Uniunii Europene;

— reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale

din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice

române, societăți-mamă, respectiv sediilor permanente din

România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale

Uniunii Europene (societăți-mamă);

— condiții de calcul al scutirii profitului reinvestit;

— aspecte fiscale internaționale (sediul permanent;

impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri

din sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România

ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o

persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale

externe);

— reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică

reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale

de raportare financiară;

— reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului

pe profit;

— norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale

care au incidență directă asupra funcționării pieței interne.

2.2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

— definiția microîntreprinderii;

— reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile

microîntreprinderii;

— baza impozabilă;

— plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale.

2.3. Impozitul specific unor activități:

— contribuabili;

— anul fiscal/perioada impozabilă;

— reguli generale de aplicare a impozitului specific unor

activități;

— reguli privind declararea și plata impozitului specific unor

activități;

— reguli privind calculul, declararea și plata impozitului

specific datorat pentru alte activități;

— termenele de declarare a mențiunilor;

— prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul

pe dividende și registrul de evidență fiscală.

Bibliografia:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare;

2. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități,

cu completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

4. Codul de conduită privind documentația prețurilor de

transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C,

nr. 176 din 28 iulie 2006;

5. Liniile directoare privind prețurile de transfer, emise de

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru

instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii

capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte

normative;

7. Ordinul ministrului turismului și al ministrului finanțelor

publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul

specific unor activități;

8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 162/2022 privind

indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților

anticipate în contul impozitului pe profit anual;

9. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele

pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului

prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare

a prețurilor de transfer.

3. Domeniul — Procedura fiscală

Tematica:

3.1. Administrarea fiscală în România:

— principii generale de conduită în administrarea creanțelor

fiscale;

— dispoziții procedurale generale;

— înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe

și contribuții;

— stabilirea creanțelor fiscale;

— procedura de colectare a creanțelor fiscale;

— soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor

administrative fiscale;

— controlul fiscal;

— stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane

afiliate;

— acordul de preț în avans și soluția fiscală individuală

anticipată;

— stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi;

— raportul juridic fiscal;

— actele emise de organele fiscale;

— administrarea și aprecierea probelor în cadrul procedurilor

fiscale;

— opozabilitatea și nulitatea actelor administrative fiscale;

— cazierul fiscal, conținutul și regulile de înscriere

și eliminare a faptelor.
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3.2. Aspecte procedurale internaționale:

— soluționarea litigiilor fiscale generate de interpretarea și

aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri;

— domeniul de aplicare și condițiile schimbului automat

obligatoriu de informații cu privire la „Raportul pentru fiecare țară

în parte”;

— domeniul de aplicare și condițiile schimbului automat

obligatoriu de informații cu privire la aranjamentele

transfrontaliere care fac obiectul raportării (DAC 6).

Bibliografia:

1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările

și completările ulterioare.

4. Domeniul — Impozitarea veniturilor persoanelor fizice

și contribuții sociale

Tematica:

4.1. Impozitul pe venit:

— contribuabili și sfera de cuprindere a impozitului;

— categorii de venituri supuse impozitului pe venit;

— venituri neimpozabile;

— cote de impozitare;

— determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii

de venit;

— obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor;

— venitul net anual impozabil;

— venituri supuse impozitului final cu reținere la sursă;

— termene de plată;

— aspecte fiscale internaționale;

— reguli privind asociațiile fără personalitate juridică.

4.2. Contribuții sociale obligatorii:

— contribuabilii/plătitorii de venit care datorează contribuții

sociale obligatorii la sistemele de asigurări sociale;

— categorii de venituri pentru care se datorează contribuții

sociale obligatorii;

— cotele contribuțiilor sociale obligatorii;

— bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii;

— excepții generale — venituri care nu se cuprind în bazele

de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii;

— excepții specifice — veniturile pentru care nu se datorează

contribuții sociale obligatorii grupate în funcție de categoriile din

care fac parte persoanele care realizează veniturile;

— calculul, reținerea la sursă și plata contribuțiilor sociale

obligatorii;

— declararea contribuțiilor sociale obligatorii;

— contribuții sociale datorate de către persoanele fizice prin

opțiune: persoane fizice care pot exercita opțiunea, baze de

calcul, stabilire, plată și declarare.

Bibliografia:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu

modificările și completările ulterioare;

4. Ordinul ministrului economiei și finanțelor și

al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind

determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul

de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut

de persoanele fizice, cu modificările ulterioare.

5. Domeniul — Accize

Tematica:

5.1. Regimul accizelor armonizate:

— sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare

pentru consum, plătitori de accize, calculul accizelor,

responsabilitățile plătitorilor de accize, plata accizelor la bugetul

de stat, depunerea declarațiilor de accize, documente fiscale,

garanții;

— regimul de antrepozitare fiscală;

— destinatar înregistrat;

— expeditor înregistrat;

— importator autorizat;

— scutiri de la plata accizelor;

— excepții de la regimul de accizare pentru produse

energetice și energie electrică;

— restituiri de accize;

— deplasarea și primirea produselor accizabile aflate

în regim suspensiv de accize;

— deplasarea intracomunitară și impozitarea produselor

accizabile după eliberarea pentru consum;

— deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare

sau scutire directă;

— marcarea produselor alcoolice și a tutunului prelucrat;

— marcarea și colorarea păcurii și a produselor asimilate

acesteia;

— marcarea și colorarea motorinei;

— alte obligații pentru operatorii economici cu produse

accizabile.

5.2. Regimul accizelor nearmonizate:

— sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul și

calculul accizelor, scutiri, plătitorii de accize, obligațiile plătitorilor

de accize, declarațiile de accize, plata accizelor la bugetul de

stat.

Bibliografia:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

6. Domeniul — Contabilitate

Tematica:

6.1. Reglementări contabile aplicabile operatorilor economici:

6.1.1. aria de aplicabilitate, definiții și categorii de entități

raportoare;

6.1.2. dispoziții și principii generale;

6.1.3. caracteristicile calitative ale informațiilor financiare;

6.1.4. politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări

și evenimente ulterioare datei bilanțului;

6.1.5. reguli generale de evaluare.

6.2. Evaluarea și recunoașterea elementelor structurale ale

situațiilor financiare potrivit reglementărilor contabile aplicabile:

6.2.1. dispoziții generale privind situațiile financiare;

6.2.2. contabilitatea activelor, datoriilor, provizioanelor,

subvențiilor și capitalurilor proprii;

6.2.3. contabilitatea elementelor extrabilanțiere;

6.2.4. contabilitatea operațiunilor realizate în cadrul contractelor

de asociere în participație;

6.2.5. contabilitatea veniturilor și cheltuielilor și a rezultatului

exercițiului financiar.

6.3. Reguli de întocmire și de prezentare a situațiilor

financiare anuale în funcție de reglementarea contabilă

aplicabilă:

6.3.1. prezentarea și formatarea poziției financiare și a

performanței poziției financiare;
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6.3.2. situația fluxurilor de trezorerie;

6.3.3. situația modificărilor capitalului propriu;

6.3.4. note explicative la situațiile financiare.

6.4. Reguli privind controlul intern, raportul administratorilor

și raportarea plăților efectuate către guverne

6.5. Reguli privind aprobarea, semnarea, auditarea

și publicarea situațiilor financiare

6.6. Obligațiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice,

pe linia organizării și conducerii contabilității

6.7. Inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

6.8. Normele generale de întocmire și utilizare

a documentelor financiar-contabile

6.9. Aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale

de Raportare Financiară (IFRS):

6.9.1. cadrul general conceptual de raportare financiară

elaborat de IASB (Consiliul pentru Standarde Internaționale de

Contabilitate);

6.9.2. prezentarea situațiilor financiare. Componentele

situațiilor financiare (IAS 1);

6.9.3. politici contabile, modificări ale estimărilor contabile

și erori (IAS 8);

6.9.4. recunoașterea/derecunoașterea, evaluarea și

prezentarea în situațiile financiare a informațiilor privind activele

(IAS 2, IAS 16, IFRS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40);

6.9.5. contabilitatea și prezentarea subvențiilor (IAS 20).

Bibliografia:

1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu

modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru

aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din

30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind

documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 910 din 9 decembrie 2015;

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru

aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și

capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009;

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele

Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul

Oficial al României Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din

19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind

aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice

fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și

completările ulterioare;

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015 pentru

aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea

în partidă simplă, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015, cu modificările ulterioare;

8. Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 al Comisiei din

3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde

internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul

(CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului,

cu modificările și completările ulterioare, până la data publicării

bibliografiei.

7. Domeniul — Drept

Tematica:

7.1. Noțiuni de drept civil și drept societar:

— constituirea și funcționarea societăților;

— reorganizări, fuziuni, divizări și lichidări;

— profesioniști;

— exploatarea întreprinderii.

7.2. Contravenții și infracțiuni în domeniul financiar-fiscal:

— evaziunea fiscală;

— disciplina financiară;

— sancționarea contravențiilor la legislația financiar-fiscală.

Bibliografia:

1. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările

și completările ulterioare;

2. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la

înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice,

asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală

a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor

juridice, cu modificările și completările ulterioare;

4. cap. I — Dispoziții generale din titlul preliminar — Despre

legea civilă și titlul IV — Persoana juridică din Legea

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările

și completările ulterioare;

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea

evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare

privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată,

cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016,

cu modificările și completările ulterioare.

8. Domeniul — Fiscalitate internațională

Tematica:

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate

în România:

— contribuabili;

— sfera de cuprindere a impozitului;

— venituri impozabile obținute din România;

— scutiri;

— coroborarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale

convențiilor de evitare a dublei impuneri și ale legislației Uniunii

Europene;

— impozitul pe reprezentanțe (cuantum, termen de plată

și depunerea declarației fiscale);

— impunerea veniturilor din dobânzi și redevențe plătite între

societăți asociate din state membre diferite: sfera de aplicare,

definiția dobânzilor și redevențelor, definiția întreprinderilor

asociate;

— tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obținute din

România de persoane juridice rezidente într-un stat membru

al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;



— tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activități

independente impozabile în România obținute de persoane

fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al

Spațiului Economic European;

— reținerea impozitului din veniturile obținute din România

de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene

sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție

de evitare a dublei impuneri din activități desfășurate de artiști

și sportivi;

— asocieri/entități care desfășoară activitate/obțin venituri

în/din România.

Bibliografia:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

3. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenției

privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea

profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02);

4. Convenția-model — emisă de Organizația pentru

Cooperare și Dezvoltare Economică.

9. Domeniul — Taxele vamale

Tematica:

9.1. Drepturile și obligațiile persoanelor în ceea ce privește

legislația vamală:

— reprezentarea în vamă;

— decizii privind aplicarea legislației vamale;

— valabilitatea deciziilor la nivelul Uniunii;

— operatorul economic autorizat.

9.2. Tariful vamal comun și clasificarea tarifară a mărfurilor:

— originea mărfurilor (originea nepreferențială și originea

preferențială);

— plasarea mărfurilor sub un regim vamal;

— valoarea în vamă a mărfurilor.

9.3. Datorie vamală și garanții:

— datoria vamală la import (declararea mărfurilor și punerea

în liberă circulație);

— datoria vamală la export;

— garanția pentru o datorie vamală existentă sau potențială.

9.4. Regimuri speciale:

— tranzit: intern și extern;

— depozitare: antrepozitare vamală și zone libere;

— utilizare specifică: admitere temporară și destinație finală;

— prelucrare: perfecționare activă și perfecționare pasivă.

9.5. Mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii:

— export și reexport;

— declarația sumară de ieșire.

Bibliografia:

1. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului

European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire

a Codului Vamal al Uniunii;

2. Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din

17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE)

nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea

ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul

Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante

nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului

delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;

3. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din

28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește

normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului Vamal

al Uniunii;

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447

al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme

pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al

Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.

10. Domeniul — Impozite și taxe locale

Tematica:

10.1. Impozitul/Taxa pe clădiri:

— reguli generale privind categoriile de contribuabili care

datorează impozitul/taxa pe clădiri;

— clasificarea și calculul impozitului/taxei pe clădiri în funcție

de destinația clădirii;

— scutiri legale pentru care nu se datorează impozitul/taxa

pe clădiri, precum și scutiri sau reducerea impozitului/taxei pe

clădiri, acordate de către consiliile locale;

— cote de impozitare;

— declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea

clădirilor;

— plata impozitului/taxei pe clădiri.

10.2. Impozitul/Taxa pe teren:

— reguli generale privind categoriile de contribuabili care

datorează impozitul/taxa pe teren;

— scutiri legale pentru care nu se datorează impozitul/taxa

pe teren, precum și scutiri sau reducerea impozitului/taxei pe

teren, acordate de către consiliile locale;

— calculul impozitului/taxei pe teren în funcție de amplasarea

acestuia (intravilan sau extravilan);

— declararea impozitului/taxei pe teren;

— plata impozitului/taxei pe teren.

10.3. Impozitul pe mijloacele de transport:

— reguli generale;

— scutiri legale pentru care nu se datorează impozitul

pe mijloacele de transport, precum și scutiri sau reducerea

impozitului pe mijloacele de transport, acordate de către

consiliile locale;

— calculul impozitului;

— declararea impozitului pe mijloacele de transport;

— plata impozitului pe mijloacele de transport.

Bibliografia:

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

și completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
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Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220
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5.
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6.
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7.
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5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


