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Articol de fond: „Declarația unică 212 utilă sau prea complicată?”

VF News

de Alex Tabacu, Partner VF Tax

Geneza Declarației unice 212 a fost tumultoasă. Apariția
sa nu a fost rezultatul unui proces organic, natural, de
simplificare a procesului de determinare a impozitelor și
taxelor, de declarare precum și de colectare a acestora, ci
mai degrabă una dintre soluțiile de compromis pentru a
pune capăt numeroaselor ezitări și măsuri cu caracter
fiscal alambicate și greu de înțeles chiar de către
profesioniști.

Modificări legislative publicate în luna
martie 2018

Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de
expertiză relevante pentru compania dumneavoastră. În
această ediţie vă sunt prezentate câteva modificări
legislative recente în următoarele domenii:
•
•
•
•
•

Societăți comerciale
Protecția datelor cu caracter personal
Dreptul muncii
Energie
Achiziții publice

Partner Roxana Neguțu invitată ca
speaker
la
conferinţa “Retail
(R)evolution”, organizată de FinMedia
Group.
Articolul „Relațiile de muncă – Ce măsuri
luăm în pregătirea conformării la
GDPR?” de Andreea Botez, Associate
Voicu & Filipescu publicat pe CEE Legal
Matters. Dați click aici pentru a citi
articolul.

Chambers and Partners Europe
recomadă Voicu & Filipescu pentru
activitatea avocaţilor săi în 2 arii de
practică: fuziuni și achiziţii, și societăţi
comerciale.

IFLR 1000

recomandă Voicu &
Filipescu pentru activitatea avocaţilor săi
în 2 arii de practică: fuziuni și achiziţii, și
financiar–bancar.

Legal500

EMEA ediţia 2017
recomandă Voicu & Filipescu pentru
activitatea avocaţilor săi în 9 arii de
practică: financiar-bancar, fuziuni și
achiziţii, litigii și arbitraje, dreptul muncii,
energie, achiziţii publice și PPP,
imobiliare și construcţii, insolvenţă,
media și telecomunicaţii.
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articol de fond
Declarația unică 212 - utilă sau prea complicată?
(A)

Preambul

Geneza Declarației unice 212 a fost tumultoasă. Apariția sa nu a fost rezultatul unui proces organic, natural, de
simplificare a procesului de determinare a impozitelor și taxelor, de declarare precum și de colectare a acestora, ci
mai degrabă una dintre soluțiile de compromis pentru a pune capăt numeroaselor ezitări și măsuri cu caracter fiscal
alambicate și greu de ințeles chiar de către profesioniști.
Din perspectiva colectării tuturor informațiilor într-un document unic este evident faptul că declarația este utilă. Din
perspectiva complexității sale și a volumului de informații solicitat, declarația unică poate fi considerată ca fiind o
încercare dificilă pentru persoanele fizice care vor fi obligate să o utilizeze pentru conformarea fiscală.
Dar să parcurgem mai întâi câteva detalii semnificative în legatură cu acest document nou, revoluționar în zona
impozitării veniturilor individuale.

(B)

Cadrul legal

Actul normativ care a generat necesitatea introducerii declarației unice (denumirea completă fiind “Declarația unică
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”) a fost Ordonanța de urgență a
guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte
normative.
Ordonanța de urgență nr. 18/2018 a introdus un nou mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit și a
contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice. În mod firesc acest mecanism avea nevoie și de un instrument de
implementare, iar acesta a fost declarația unică.
Formularul declarației unice a fost adoptat prin Ordin al Președintelui ANAF (888/2018).

(C)

Denumire

De ce se numește declarația unică?
Foarte probabil ideea unei declarații unice pentru veniturile obținute de persoanele fizice de altă natură decât cele
salariale iși regăsește embrionul în Declarația 112 (Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) utilizată în legatură cu impozitele și contribuțiile
sociale aferente drepturilor salariale.
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Între cele două declarații (112 și respectiv 212) sunt mai multe similitudini, caracteristica cea mai pregnantă fiind
aceea că ambele au ca scop gruparea impozitelor și a contribuțiilor salariale și respectiv de altă natură într-un singur
document.
Până în momentul apariției D212 persoanele fizice care desfășurau activități economice sau obțineau anumite
categorii de venituri utilizau pentru estimarea sau declararea impozitelor și contribuțiilor finale mai multe declarații
fiscale, după cum urmează:



D200 privind veniturile realizate din România



D201 privind veniturile realizate din străinătate



D220 privind venitul estimat/norma de venit



D221 privind normele de venit din agricultură



D600 privind venitul bază de calcul pentru Contribuția la asigurările sociale (CAS)



D604 privind stabilirea Contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fără venit



D605 privind stoparea CASS pentru persoanele fără venit

Declarația 212 contopește cele șapte formulare mai sus amintite într-unul singur, iar informația este
sistematizată într-un mod diferit, modular.

(D)

Noutate absolută

Noutatea absolută a formularului este aceea că declarația este utilizată atat pentru estimarea veniturilor cât și ca
declarație privind veniturile finale realizate.
În mod specific există două secțiuni principale:



Secțiunea I incluzând informații despre veniturile realizate (ex. la nivelul anului 2017)



Sectiunea II incluzând informații despre veniturile estimate a se realiza (ex. în 2018) și contribuțiile sociale
aferente

(E)

Cine depune declarația unică?

Declarația unică se depune de către toate persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere,
venituri/pierderi din România și/sau străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii în
conformitate cu prevederile codului fiscal.
Prin urmare declarația se utilizează atât de către persoanele fizice care obțin venituri din Romania cât și de persoane
care obțin venituri din străinătate sau un mix al celor două.
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Declarația se depune atât de către persoanele care obțin venituri pentru care impozitul se determină în sistem real
cât și de către persoanele impozitate prin sistemul normelor de venit.
Declarația unică 212 nu se depune pentru următoarele categorii de venituri:



venituri din salarii și asimilate salariilor



venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală



venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală



venituri din investiții, a căror impunere este finală



venituri din premii și jocuri de noroc, a căror impunere este finală



venituri din pensii



venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal



venituri nete determinate pe bază de normă de venit (cu anumite excepții)



venituri din alte surse (cu anumite excepții)

(F)

Termen de depunere

Termenul general de depunere a declarației unice este 15 martie. Până la 15 martie anul curent se declară atât
veniturile finale aferente anului anterior cât și veniturile estimate pentru anul următor.
Prin excepție, în anul 2018, primul termen de depunere este 15 iulie 2018 atât pentru veniturile realizate din România
și/sau străinătate în anul 2017, pentru impozitul pe venitul estimat/norma de venit aferent anului 2018, precum și
pentru venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și respectiv declararea acestora în anul 2018.
În cazul începerii unei activități în cursul anului termenul specific de depunere este de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.

(G)

Rectificarea declarației

Este admisă rectificarea declarației.
Declarația rectificativă se utilizează pentru:



corectarea impozitului pe venit sau a contribuțiilor sociale



modificarea datelor de identificare



modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora
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modificarea unor date legate de estimarea CAS sau CASS pentru anul 2018



corectarea altor informații incluse în declarație.

(H)

Modalitate de depunere

Reglementarea curentă precizează faptul că există mai multe modalități alternative de depunere:



Pe format hârtie, la registratură sau prin poștă cu confirmare de primire



Prin mijloace electronice de comunicare la distanță, fie prin intermediul serviciului de spațiu privat virtual, fie
pe site-ul e-guvernare, cu semnătura electronică calificată.

Intenția declarată a ANAF este că, în viitorul apropiat, declarația unică să fie depusă preponderant/exclusiv prin
mijloace electronice de comunicare la distanță.
Declarația va include în Anexe documentele suport necesare.

(I)

Modalitatea de completare a declarației

Declarația unică este de tip modular, urmând a fi completată distinct pe fiecare sursă și categorie de venit.
Completarea se poate realiza direct de către titular sau printr-un împuternicit/curator fiscal.
Persoanele fizice care realizează venituri din mai multe surse sau categorii de venit vor completa câte o secțiune
pentru fiecare categorie și sursă de venit.
Declarația va fi completată în ambele secțiuni: (i) venituri realizate an anterior și respectiv (ii) venituri estimate pentru
anul curent.
Fiind o declarație cuprinzătoare instrucțiunile de completare sunt foarte stufoase incluzând câteva zeci de pagini.
Pentru completarea acesteia, cel puțin în faza inițială este recomandată asistența de specialitate din partea unui
consultant fiscal.

(J)

Concluzii

Având în vedere toate aceste detalii specifice putem concluziona că, în principiu, introducerea declarației este
binevenită cu condiția ca detaliile de implementare și completare să fie corect și complet comunicate utilizatorilor.
Din perspectiva tehnică introducerea unei astfel de declarații, mai ales dacă va exista și platforma informatică pentru
comunicare la distanță, este un lucru bun, un pas înainte spre un mod de lucru decent între contribuabil și
administrația financiar-fiscală.
Existența unui formular stufos cu foarte multe detalii de inserat poate fi considerat un handicap serios pentru
persoane mai puțin familiarizate cu procedurile de calcul și declarații fiscale. Acest aspect ar trebui remediat prin
redactarea unui ghid de completare și organizarea unei campanii de popularizare a formularului și a instrucțiunilor
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de completare prin căi de comunicare diverse și accesibile. Utilizarea serviciilor de expertiză fiscală este de asemenea
recomandată.
Schimbarea dramatică a modului de declarare și plata prin trecerea de la un sistem de plăți anticipate de regulă
trimestriale la un sistem cu plată unică până la data declarației finale poate constitui un șoc pentru contribuabilii
neobișnuiți să “pună deoparte” sumele necesare plății impozitelor și contribuțiilor aferente. Aceste aspecte ar putea
conduce la întârzieri la plată cel puțin în primii ani de implementare.
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societăți comerciale - modificări legislative publicate în martie 2018
INVESTIȚII – PARCURI INDUSTRIALE

Ordinul nr. 2258/2018 pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind
aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în
parcurile industriale
Noul Ordin modifică Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr.
2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile
industriale, stabilind, printre altele, că:



Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale acordat
întreprinderilor eligibile constă în: (a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau
pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial; (b) nu se datorează impozit/taxă
pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial; (c) nu se datorează
impozit/taxă pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial; (d) scutiri, numai cu acordul
autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților
administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau
autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte
integrantă din parcul industrial; (e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației
publice locale;



Administratorul schemei de ajutor de stat are obligația de a încărca măsura de ajutor de stat regional în
Registrul electronic al ajutoarelor de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2018, dată la care a și intrat în
vigoare.
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protecția datelor cu caracter personal - modificări legislative
publicateîn martie 2018
Autoritatea Națională pentru Calificări a aprobat Standardul ocupațional pentru poziția de
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.
Prin Decizia nr. 74 din 19 martie 2018, Autoritatea Națională pentru Calificări a aprobat Standardul ocupațional pentru
poziția de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (COR 242231) http://site.anc.edu.ro/soefp/
Acest standard va sta la baza cursurilor de formare profesională ce se vor organiza pe viitor în România pentru poziția
de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO).
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în martie 2018
Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 11/2018 pentru aprobarea
Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile
pentru ocuparea forței de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 09
martie 2018, intrând în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2018.
Ordinul aprobă Procedura de profilare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile
pentru ocuparea forței de muncă. Procedura reglementează realizarea de către agențiile pentru ocuparea forței de
muncă a serviciilor de profilare și încadrare în nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Procedura conține prevederi referitoare la:



criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate;



metoda de profilare, inclusiv modelul matematic de stabilire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui
loc de muncă și includerea acesteia într-unul dintre nivelurile de ocupabilitate;



măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în principal, pentru persoanele din
fiecare nivel de ocupabilitate.

Hotărârea de Guvern nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul forței de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 13 martie 2018,
intrând în vigoare începând cu aceeași dată.
Prin noul act normativ se modifică și se completează o serie de prevederi din cadrul Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, dupa cum urmează:



în vederea certificării stagiului minim de cotizare și a stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii
au obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverință
din care să rezulte baza lunară de calcul al indemnizației de șomaj stabilită și baza lunară de calcul al
contribuției asiguratorii pentru muncă stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, pentru fiecare lună
din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în care s-a realizat stagiul
de cotizare și pentru care s-a datorat conform prevederilor legale, la bugetul de stat, contribuția asiguratorie
pentru muncă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 26;



se stabilește că, în situația angajatorilor persoane juridice care au sucursale și/sau puncte de lucru, încheierea
convențiilor în baza cărora se acordă măsurile de stimulare care se adresează angajatorilor se realizează între
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respectivii angajatori, denumiți unități centrale, și agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene,
respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială aceștia își au sediul;



pentru verificarea și acordarea sumei lunare pentru încadrarea în muncă, pe durată nedeterminată, a
absolvenților unei instituții de învățământ, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
lunii pentru care solicită această sumă, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a
municipiului București, un tabel nominal întocmit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16, însoțit de
copia certificată de angajator pentru conformitate cu originalul a extraselor din pontaj și din statul de plată.

De asemenea, Hotărârea modifică și completează o serie de alte acte normative: (i) Procedurile privind accesul la
măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a
acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002; (ii) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013; (iv) Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de
învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014; (v) Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 726/2007; (vi) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea
și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.850/2006.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor
acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 13 martie 2018, intrând în
vigoare începând cu aceeași dată.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, este modificată după cum urmează:



în perioada în care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului, persoana îndreptățită are calitatea de
asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în
condițiile prevăzute de art. 154 din Codul fiscal.



perioada prevăzută la punctul anterior constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii
indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
158/2005, iar la stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea
indemnizației pentru creșterea copilului.

În plus, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat este modificată în sensul stabilirii că, persoana singură
beneficiară de ajutor social, precum și persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au calitatea
de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în
condițiile prevăzute de Codul fiscal.
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Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2018, intrând în vigoare la
aceeași dată.
Legea stabilește introducerea unei noi zi de sarbătoare legală în care nu se lucrează, respectiv, Vinerea Mare, ultima
zi de vineri înaintea Paștelui.

Hotărârea de Guvern nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010
privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază,
conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08 a fost publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 16 martie 2018, intrând în vigoare la aceeași dată.
Hotărârea modifică grupa majoră COR 9 din ”Muncitori necalificați” în ”Ocupații elementare”, ministrul muncii și
justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică având obligația, ca în termen de 60 de zile de la
publicarea hotărârii, să opereze modificarea, prin ordin comun.
De asemenea, Hotărârea modifică Anexa „Structura Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază (conform
Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08)” la Hotărârea Guvernului nr. 1352/2010, în concordanță cu
modificarea grupei COR menționată.
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energie - modificări legislative publicate în martie 2018
Acte normative relevante:

Ordinul ANRE nr. 65/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2018.
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017, este modificat după cum urmează:
(a)

în ceea ce privește modalitatea de stabilire a valabilității unei oferte introduse în sistemul de tranzacționare,
se prevede că o ofertă introdusă în sistemul de tranzacționare este valabilă până în ultima zi lucrătoare a lunii
calendaristice în care oferta a fost introdusă, dar nu mai târziu de a 5-a zi lucrătoare înainte de data de
începere a livrării pentru produsul standard pentru care a fost introdusă oferta, după care aceasta este
anulată automat;

(b)

se stabilește că participanții la piața centralizată anonimă la termen de certificate verzi care au introdus oferte
în sistemul de tranzacționare pentru produse standard a căror perioadă de tranzacționare continuă în luna
calendaristică următoare și care au fost anulate automat în ultima zi lucrătoare a unei luni calendaristice își
pot reînnoi ofertele în prima zi lucrătoare a lunii calendaristice următoare;

(c)

certificatele verzi emise de operatorul de transport și de sistem înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr.
24/2017, aflate în contul din Registrul certificatelor verzi al unui operator economic cu obligație de achiziție
de certificate verzi, care sunt excedentare cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi a acestuia pentru
anul 2017 și a căror valabilitate a expirat înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 24/2017, sunt anulate în
Registrul Certificatelor Verzi după stabilirea de către ANRE a gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de
achiziție de CV pentru anul 2017;

(d)

în schimb, certificatele verzi emise înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 24/2017 care sunt excedentare
cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi a acestuia pentru anul 2017 și a căror valabilitate expiră
începând cu data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 24/2017 și până la 31 decembrie 2017 inclusiv pot fi utilizate
de către operatorul economic care le deține pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate
verzi pentru anul 2018.

Data intrării în vigoare: 30 martie 2018, cu excepția prevederilor a) și b) de mai sus, care intră în vigoare la
data de 30 aprilie 2018.
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Alte acte normative din domeniul energiei:
(1)

Ordinul ANRE nr. 40/2018 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea
venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an
de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor
naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2018 și este aplicabil începând cu aceeași zi;

(2)

Ordinul ANRE nr. 39/2018 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de
calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță
obligați și furnizorii de ultimă instanță opționali clienților finali a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 21 martie 2018 și este aplicabil începând cu aceeași zi;

(3)

Legea nr. 73/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a
dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale a fost publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 258 din 23 martie 2018 și intră în vigoare de la 01 aprilie 2018;

(4)

Ordinul ANRE nr. 43/2018 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea
venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an
de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor
naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 26 martie 2018 și este aplicabil începând cu aceeași zi;

(5)

Ordinul ANRE nr. 62/2018 pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor
reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor
pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 287 din 30 martie 2018 și este aplicabil începând cu 01 aprilie 2018;

(6)

Ordinul ANRE nr. 66/2018 privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi
pentru anul 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2018 și
este aplicabil începând cu aceeași zi;

(7)

Ordinul ANRE nr. 41/2018 privind modificarea și completarea Normelor tehnice
pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin
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Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 118/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018 și este
aplicabil începând cu aceeași zi.
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achiziții publice - modificări legislative publicate în martie 2018
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor
acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 13 martie 2018, intrând în
vigoare la aceeași dată.
Potrivit Ordonanței, sunt modificate o serie de articole din cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017
privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, în sensul
prelungirii termenului în funcție de care se stabilesc procedurile de atribuire care vor face obiectul controlului ex ante,
de la 15 martie 2018 la 15 iunie 2018. Astfel, sunt prevăzute următoarele:



fac obiectul controlului ex ante în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență procedurile
de atribuire și modificările contractuale inițiate după data de 15 iunie 2018;



prin procedură de atribuire sau modificare contractuală inițiată după data de 15 iunie 2018 se înțelege orice
procedură de atribuire pentru care a fost încărcată în SEAP o documentație de atribuire, respectiv a fost
transmisă o înștiințare la ANAP, în cazul procedurilor de negociere fără publicare/invitație prealabilă sau în
cazul modificărilor contractuale;



procedurile de atribuire și modificările contractuale inițiate anterior datei de 15 iunie 2018 sunt verificate în
conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare în materia controlului ex ante la data când acestea au fost
încărcate în SEAP, respectiv când a fost transmisă o înștiințare ANAP;



toate instituțiile sau autoritățile vizate de prezenta ordonanță de urgență trebuie să ia măsurile necesare care
le revin astfel încât noul sistem de control ex ante să fie operațional până la data de 15 iunie 2018;



Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 intră în vigoare la data de 15 iunie 2018, cu excepția
prevederilor art. 24 alin. (3) și art. 28-30, care au intrat în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial
al României.

Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) nr. 314/2018 pentru
aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii
a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2018, intrând în vigoare la aceeași dată.
Metodologia are ca obiect reglementarea activității de control ex-post realizată de A.N.A.P., mai exact de Direcția
Control ex-post din cadrul A.N.A.P., privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru,
a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de
servicii de către autoritățile contractante/beneficiari, ca urmare a sesizărilor/solicitărilor persoanelor fizice/juridice.
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Se menționează ca obiect al controlului ex-post îl constituie numai acele proceduri de achiziții
publice/sectoriale/concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii care sunt finalizate prin încheierea unui
contract/acord-cadru de achiziție publică, contract/acord-cadru sectorial, contract de concesiune de lucrări sau
contract de concesiune de servicii. Nu face obiectul activității de control ex-post analiza:



necesității și oportunității unei achiziții publice/sectoriale/concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii;



conformității propunerii tehnice cu specificațiile tehnice ale caietului de sarcini;



prețurilor practicate de către operatorii economici ofertanți;



aspectelor tehnice și/sau economice cuprinse în rapoartele experților/specialiștilor cooptați în comisiile de
evaluare;



aspectelor analizate în cadrul controalelor ex-ante;



calculării ori stabilirii eventualelor prejudicii.

Pe parcursul derulării activității de control ex- post, echipa de control poate solicita note explicative autorităților
contractante/beneficiarilor supuse/supuși acestei activități și/sau oricărei persoane implicate în derularea procedurii
de atribuire care face obiectul controlului ex-post.
În urma analizei și verificării documentelor puse la dispoziția echipei de control, agenții constatatori procedează la
încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în măsura în care s-au constatat fapte care
constituie contravenții potrivit prevederilor legale aplicabile. În plus, se prevede că dispozițiile Metodologiei se
completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
În exercitarea funcției de control ex-post, A.N.A.P. poate încheia protocoale de cooperare interinstituțională sau de
colaborare/acorduri cu instituțiile/autoritățile publice care au anumite competențe în domeniul achizițiilor publice,
verificării/gestionării fondurilor europene ori al concurenței sau al controlului aferent acestor domenii.
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