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In acest numar: 

 

•  Obligatii fiscale 

 

•  BNR 

 

•  Servicii medicale 

 

•  Contribuabili mari si mijlocii  

 

• Aparate de marcat electronice   

fiscale 

 

•  Monitorizare contribuabili mari 

 

•  Agricultura-aprobare scheme plati 

 
 

 

 

Informatiile prezentate au caracter 

general. Recomandam sa fie solicitata 

consultanta de specialitate pentru fiecare 

caz particular. 

 

 

Pentru informatii suplimentare va rugam 

sa ne contactati: 

av. Marius Rimboaca 

Partner 

Legal Services 

marius.rimboaca@ibsprofessional.ro  

 

Adi Baniceru 

Partner 

Accounting, Audit, Tax 

adi.baniceru@ibsprofessional.ro 

 

 

Tel : (40-31) 420 53 33   

Fax: (40-31) 420 62 48 

 

 

 
Ordin nr. 360 din 6 februarie 2015 privind completarea anexei la 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 

2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea 

unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii 

fiscale restante sub o anumita limita 

 

Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala 

(M. Of. Partea I nr. 120 din 16 februarie 2015) 

 

Circulara nr. 7 din 10 februarie 2015 privind rata dobanzii penalizatoare 

pentru deficitul de rezerve minime obligatorii in moneda nationala 

incepand cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015  

 

Emitent: Banca Nationala a Romaniei 

(M. Of. Partea I nr. 122 din 17 februarie 2015) 

 

Circulara nr. 6 din 10 februarie 2015 privind ratele dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 

ianuarie-23 februarie 2015 

 

Emitent: Banca Nationala a Romaniei 

(M. Of. Partea I nr. 122 din 17 februarie 2015) 

 

Ordin nr. 32 din 19 ianuarie 2015 pentru aprobarea Regulamentelor-

cadru de organizare si functionare a comisiilor nationale si a comisiilor 

de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, 

de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare a 

furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de 

medicamente si materiale sanitare, precum si a metodologiei-cadru de 

evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de 

medicamente si materiale sanitare  

 

Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 

(M. Of. Partea I nr. 124 din 18 februarie 2015) 

 

Ordin nr. 168 din 17 februarie 2015 privind abrogarea unor ordine ale 

ministrului finantelor publice in domeniul administrarii si monitorizarii 

contribuabililor mari si mijlocii  

 

Emitent: Ministerul Finantelor Publice 

(M. Of. Partea I nr. 130 din 20 februarie 2015) 
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Daca doriti sa nu mai primiti acest Buletin 

Legislativ, va rugam sa trimiteti un e-mail la 

adresa office@ibsprofessional.ro cu textul 

„dezabonare”. Acest serviciu este gratuit. 

Ordin nr. 159 din 16 februarie 2015 pentru stabilirea modelului si 

continutului anuntului de atentionare a clientilor referitor la 

obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici 

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

 
Emitent: Ministerul Finantelor Publice 

(M. Of. Partea I nr. 131 din 20 februarie 2015) 

 

Ordin nr. 467 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de 

administrare si monitorizare a marilor contribuabili 

 
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala 

(M. Of. Partea I nr. 134 din 23 februarie 2015) 

 

Lege nr. 13 din 24 februarie 2015 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea 

schemelor de plati directe si plati nationale directe 

complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 

2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura 

 
Emitent: Parlamentul Romaniei 

(M. Of. Partea I nr. 144 din 26 februarie 2015) 
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