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1. Ordinul  ministrului  finanțelor  publice nr.  470/2018 privind principalele aspecte
legate de întocmirea și  depunerea situațiilor  financiare  anuale și  a  raportărilor  contabile
anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice,
precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile (M. Of. nr. 66 din
23 ianuarie 2018)

2.  Ordinul  ministrului  muncii  și  justiției  sociale  nr.  489/2018 pentru  aprobarea
modelului  contractului  de  asigurare  socială  și  al  actului  adițional  la  acesta,  utilizate  în
sistemul public de pensii (M. Of. nr. 77 din 26 ianuarie 2018) 

3. Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2323/2017 privind ieșirea din vigoare a
unor tratate internaționale (M. Of. nr. 64 din 22 ianuarie 2018)

4. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 187/2018
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale
bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare
(M. Of. nr. 80 din 26 ianuarie 2018)

5. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 197/2018
privind organizarea și  funcționarea Biroului  central de legătură pentru contactele cu alte
state în domeniul asistenței reciproce la recuperare, precum și cu Comisia Europeană  (M.
Of. nr. 80 din 26 ianuarie 2018)

6. Norma Autorității  de Supraveghere Financiară nr.  1/2018 privind completarea
Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile
conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (M. Of. nr. 66 din
23 ianuarie 2018)

7. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2018 privind modificarea și
completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară,
aplicabile  entităților  autorizate,  reglementate  și  supravegheate  de  Autoritatea  de
Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (M. Of. nr.71
din 23 ianuarie 2018) 

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/NASF_2_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/NASF_1_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_197_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_187_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMAE_2323_2017.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMMJS_489_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_470_2018.pdf

