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Autoritățile au introdus recent o serie de modificări legislative după cum urmează: 

 

 

1. Sistemul RO e-Factura 

 

A fost implementat sistemul RO e- Factura de către autoritățile fiscale, ce poate fi utilizat pentru încărcarea, 

stocarea și descărcarea facturilor emise de operatorii economici în relația cu instituțiile publice (i.e. Business 

to Government - B2G).  

 

De asemenea, autoritățile oferă posibilitatea de a folosi acest sistem și la nivelul tranzacțiilor efectuate între 

doi operatori economici (i.e. Business to Business – B2B). 

 

Pentru folosirea sistemului în tranzacțiile B2B, atât emitentul, cât și destinatarul trebuie să fie înregistrați în 

Registrul RO e-Factura (înregistrarea în Registru se face cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a 

exercitat opțiunea). 

 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind 

factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, în forma sa publicată la data de 7 octombrie 2021 

 

 

2. Creșterea salariului minim brut 

  

Începând cu 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară va fi 2.550 lei lunar.  

 

În plus, nu va mai exista diferențierea de salariu pentru personalul cu studii superioare și minim un an vechime 

în domeniul în care sunt solicitate studiile superioare.  

 

Sursă: Hotărârea nr. 1.071/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în forma publicată 

la 5 octombrie 2021 

 

 

3. Modificări aduse Codului de procedură fiscală 

 

Autoritățile au amânat termenul de preluare a activității de soluționare a contestațiilor de către Ministerul 

Finanțelor Publice până la data de 31 martie 2022 (anterior 1 octombrie 2021). 

 

Sursă: Ordonanță de urgență nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, în 

forma publicată la 30 septembrie 2021 
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Acest buletin informativ este un serviciu al TPA. 
 
Cu stimă, 
Echipa TPA 
 
 
Contact: 
TPA România 
Str. Grigore Cobălcescu, nr. 46, Sect.1, 010196 București 
Tel.: +40 21 310 06-69 
Fax: +40 21 310 06-68 
www.tpa-group.ro 
www.tpa-group.com 
 
 
Dacă doriți să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonați la newsletter. 
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