
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei 
pe poluare pentru autovehicule

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, și ale art. 228 alin. (2)
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii
privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008,
se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă,
litera c), cu următorul cuprins:

„c) «Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru
autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing», cod
14.13.02.50/1, prevăzută în anexa nr. 4.”

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,

utilizare și păstrare a formularelor de decizii prevăzute la art. 2
sunt prezentate în anexa nr. 5.”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul

ordin.”
4. În anexa nr. 1 „Procedură privind stabilirea taxei pe

poluare pentru autovehicule”, capitolul II „Stabilirea taxei
pe poluare pentru autovehicule la prima înmatriculare în
România sau la repunerea în circulație a unui autovehicul
după încetarea exceptării sau scutirii”, după punctul 2.2 se
introduce un nou punct, punctul 2.21, cu următorul cuprins:

„2.21. Documentul privind autovehiculele în leasing, prevăzut
în anexa nr. 1 la prezenta procedură, se completează cu ajutorul
programului de asistență elaborat de Agenția Națională de
Administrare Fiscală și se depune la organul fiscal competent

în format electronic, însoțit de formularul editat. Programul de
asistență este pus la dispoziția persoanelor impozabile, gratuit,
de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web
al Agenției de Administrare Fiscală, de la adresa
www.mfinante.ro/portal ANAF.”

5. Anexa nr. 4 „Caracteristici de tipărire, modul de
difuzare, utilizare și păstrare ale formularului «Decizie de
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule»” se
înlocuiește cu anexa nr. 4 „Decizie de calcul al taxei pe
poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor
de leasing”, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5
„Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare și
păstrare a formularelor de decizii”, al cărei conținut este
prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul ordin.

Art. II. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării
creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia
informației, Direcția generală de administrare a marilor
contribuabili, din cadrul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și
a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

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

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu

București, 12 septembrie 2008.
Nr. 1.261.

Art. 4. — Supervizarea activităților care urmează a fi derulate
în vederea dezvoltării și implementării SMISU se va efectua de
către echipa de proiect.

Art. 5. — Înaintarea rapoartelor la CCI privind stadiul
implementării se va efectua de către managerul de proiect. 

Art. 6. — Corespondența în cadrul proiectului se va purta prin
intermediul poștei electronice.

Art. 7. — Documentele elaborate în cadrul proiectului au
caracter de confidențialitate și se vor utiliza numai în cadrul
activităților de implementare a proiectului. Accesul la aceste
documente este permis numai personalului nominalizat în
prezentul ordin.

Art. 8. — CCI și echipa de proiect își încetează atribuțiile și
se dizolvă după finalizarea implementării SMISU.

Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 10. — În termen de 15 zile de la emiterea prezentului
ordin, instituțiile reprezentate care nu au nominalizat specialiști
în cadrul echipei de proiect vor comunica UMP—MIRA
persoanele desemnate.

Art. 11. — În vederea asigurării continuității reprezentării
instituțiilor în cadrul CCI și echipei de proiect modificările de
personal vor fi comunicate UMP—MIRA în termen de 15 zile de
la producerea acestora.

Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

București, 11 septembrie 2008.
Nr. 612.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 986/2008)

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. înregistrare �...................
Unitatea fiscală ....................................................... Data ................�./..�./.....�.

Număr de operator de date 
cu caracter personal — 1067

D E C I Z I E
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

Denumire/Nume, prenume contribuabil: ��....................................................................................................................�
Cod de identificare fiscală ��............................................................................................................................................�
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea �....................�, str. �.......nr. �.., bl. �.., sc. �.., ap. �.., județul/sectorul ��.. ...

Ca urmare a Cererii dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr. �.., prin care ați solicitat calcularea taxei pe
poluare pentru autovehiculele cuprinse în Centralizatorul privind autovehiculele în leasing (anexă la cerere), în vederea efectuării
primei înmatriculări în România a autovehiculelor/pentru repunerea în circulație a unui autovehicul după încetarea exceptării sau
scutirii, din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei
pe poluare pentru autovehicule, a rezultat TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată conform legii. 
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit

art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din același act normativ.

Dacă autovehiculele pentru care se efectuează înmatricularea fac obiectul unei achiziții intracomunitare și acestea
îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoștință că:

Pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și
care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent Decontul special
de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, și să facă plata taxei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care ia naștere exigibilitatea operațiunii. 

APROBAT AVIZAT ÎNTOCMIT
Funcția ............................................ Funcția ............................................... Funcția ...................................................
Numele și prenumele ...................... Numele și prenumele ......................... Numele și prenumele .............................
Semnătura și ștampila ..................... Semnătura .......................................... Semnătura .............................................

Cod MEF 14.13.02.50/1
ANEXĂ

la Decizia nr. �
Denumirea contribuabilului ...........................
Cod de identificare fiscală .............................
Domiciliul fiscal .............................................

Centralizator privind taxa pe poluare calculată pentru autovehiculele în leasing
(anexă la Cererea nr. �../�..) 

Nr. 
crt. Categoria Marca Tip/Variantă

Serie șasiu/
Număr de
identificare

Număr de
omologare

Data primei
înmatriculări

Capacitatea
cilindrică

(cm3)

Valoarea
combinată 
a emisiei 
de CO2

(grame/km)

Motor diesel
echipat cu

filtru de
particule

Dotare (aer
condiționat/
ABS/airbag)

Taxa pe
poluare
— lei —

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

O R D I N
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare

pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino” pe anul 2008

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin (3) din Legea nr. 292/2002 privind
stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și ale art. 24
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcției generale buget și credite externe nr. 8.403 din 4 august 2008,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu

modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino” pe anul 2008, unitate
aflată în coordonarea Ministerului Sănătății Publice, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al institutului
prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit
decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului

Sănătății Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse și al Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua
cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage
răspunderea contravențională în condițiile legii.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul sănătății publice,
Raed Arafat

București, 7 august 2008.
Nr. 1.397.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 986/2008)

C A R A C T E R I S T I C I  D E  T I P Ă R I R E,
modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului de decizii 

1. Denumire: „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule”
1.1. Cod MEF: 14.13.02.50 
1.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
1.3. Caracteristici de tipărire: — pe o singură față

— se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare
1.4. Se difuzează: gratuit
1.5. Se utilizează la: calculul taxei pe poluare pentru autovehicule
1.6. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent
1.7. Circulă: — 1 exemplar la contribuabil

— 1 exemplar la organul fiscal competent
1.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului
2. Denumire: „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor

de leasing”
2.1. Cod MEF: 14.13.02.50/1
2.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
2.3. Caracteristici de tipărire: — pe o singură față

— se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare
— conține anexă sub formă tabelară

2.4. Se difuzează: gratuit
2.5. Se utilizează la: calculul taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de

leasing
2.6. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent
2.7. Circulă: — 1 exemplar la contribuabil

— 1 exemplar la organul fiscal competent
2.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
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