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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative (MO 854/2018) 
Ordonanța aduce modificări în principal Codului Fiscal, dar și altor câteva acte nor-
mative. Vom detalia principalele modificări aduse Codului Fiscal. 
Modificările vizează reducerea cotei de TVA pentru anumite activități, acordarea 
unor bonificații pentru plata cu anticipație a sumelor stabilite prin decizii de impu-
nere anuală pentru perioada 2014 – 2017 și clarificarea implicațiilor fiscale pe care 
le au cazurile de modificare a politicilor contabile determinate de adoptarea inițială 
a unui nou standard internațional de raportare financiară. 
Taxa pe valoare adăugată 
Este extinsă de la 1 noiembrie 2018 sfera de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% 
pentru: 
 cazarea în cadrul sectorului hotelier, sau al sectoarelor cu funcție similară, in-

clusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping - în prezent supuse co-
tei reduse de TVA de 9% 

 serviciile de restaurant și catering, cu excepția bauturilor alcoolice, altele decât 
berea (care se încadrează la codul NC 22 03 00 10) - în prezent supuse cotei re-
duse de TVA de 9% 

 serviciile constând în permiterea accesului la parcuri de distracții și parcuri re-
creative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329 și la 
bâlciuri - în prezent supuse cotei standard de TVA de 19% 

 dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la 
codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației fizice, 
altele decât cele scutite de TVA - în prezent supuse cotei standard de TVA de 
19%. 

În ceea ce privește serviciile de restaurant și catering subliniem nuanța dintre servi-
ciul de furnizare de preparate alimentare și/sau de băuturi în cadrul unităților de 
tip restaurant / catering, fiind aplicabilă cota redusă de 5% și simpla livrare de pro-
duse alimentare și / sau băuturi care este supusă cotei de TVA de 9%.  
Reducerea de TVA se aplică inclusiv asupra berei la halbă servită în restaurant, 
aceasta va fi supusă cotei de 5%. Livrarea berii în sistem angros și cu amănuntul în 
magazine se supune cotei normale de TVA de 19%. 
Subliniem de asemenea că modificarea cotei de TVA impune efectuarea de regulari-
zări de taxă pentru situațiile specifice reglementate de Codul Fiscal în ceea ce pri-
vește faptul generator și schimbările de cotă. Un exemplu în acest sens ar putea fi 
avansurile încasate. 
Acordarea bonificației de 5% contribuabililor, pentru depunerea elec-
tronică a declarației unice și pentru plata cu anticipație a impozitului pe 
venit aferent anului 2018 
Sunt aduse completări privind acordarea bonificației de 5%, menționând că valoa-
rea bonificației diminuează: 
 impozitul pe venitul/câștigul net anual și/sau impozitul pe venitul anual, de pla-

tă, pentru  depunerea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere 
la distanță, până la 15 iulie 2018 inclusiv și plata integrală a impozitului pe ve-
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nit până la data de 15 martie 2019 inclusiv; 
 impozitul pe venit anual estimat declarat prin declarația unică, plătit cu anticipație 

integral, până la 15 decembrie 2018 inclusiv. 
Obligațiile de plată reprezentând CASS în cazul persoanelor fizice pentru ca-
re s-a emis „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Co-
dul fiscal” 
Decizia de impunere produce efecte până la data depunerii declarației unice și astfel își 
păstrează valabilitatea până la termenul de depunere a declarației unice prevăzut de lege 
pentru declararea venitului estimat a se realiza în anul fiscal 2019. 
Încetarea obligației de plată privind CASS stabilită prin decizia de impunere se face prin 
declararea veniturilor în declarația unică sau prin notificarea organului fiscal de către 
contribuabilii care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribu-
ției sau de către cei care realizează venituri pentru care obligația declarării revine plăti-
torilor, după caz. 
Noi termene pentru plata obligațiilor fiscale stabilite prin decizii de impune-
re pentru anii 2014-2017 
 Termenul de plată pentru sumele de plată stabilite prin aceste decizii de impunere 

anuală, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele 
fizice în anul 2017 și pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale 
datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016- 2017 este data de 30 iunie 2019.  

Pentru plata integrală cu anticipație a acestor sume, până la data de 15 decembrie 2018, 
se va acorda o bonificație de 10% din aceste sume. 
 Termenul de plată pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere anuală, 

emise și comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a OUG 
89/2018, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate 
datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 2019.  

Pentru plata integrală cu anticipație a acestor sume, pana la data de 31 martie 2019, se 
va acorda o bonificație de 10% din aceste sume. 
Tratamentul fiscal pentru operațiunile specifice efectuate ca urmare a aplică-
rii IFRS  
La aplicarea IFRS 9 „Instrumente financiare”, la calculul rezultatului fiscal, la momentul 
vânzării/cesionării titlurilor de participare, contribuabilii care aplică reglementările con-
tabile conforme cu IFRS și care înregistrează evaluarea titlurilor de participare la valoa-
rea justă prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicării opțiunii irevoca-
bile de a recunoaște astfel titlurile de participare, tratează sumele reprezentând diferențe 
din evaluare/reevaluare care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve, ca ele-
mente similare cheltuielilor/veniturilor, dacă la data vânzării/cesionării acestea nu sunt 
considerate venituri neimpozabile. 
Este extinsă aplicarea art. 21 lit. b) pct. 3 din Codul Fiscal pentru recunoașterea unor ele-
mente similare cheltuielilor la momentul adoptării inițiale a IFRS ca bază a contabilității 
sau la momentul implementării de noi standarde și pentru elementele similare cheltuieli-
lor de natura celor menționate în cadrul art. 26 din Codul fiscal – Provizioane/ajustări 
pentru depreciere și rezerve. 
Alte prevederi 
Începând cu 1 noiembrie 2018, se elimină redevența de 5% pentru apa geotermală și apa 
minerală naturală utilizată pentru consumul populației la buvetele publice. 

INFO – HOTĂRÂREA CEJ în cauza C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy 
România SRL 
În sumar, cauza se referă la dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile efectuate în peri-
oada de inactivitate. 
Societatea Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL a fost declarată inactivă fis-
cal de ANAF pentru nedepunerea de declarații fiscale. În urma reactivării codului de TVA 
societatea și-a exercitat dreptul de deducere și pentru achizițiile efectuate în perioada de 
inactivitate, iar ANAF a respins dreptul de deducere, pe motiv că legislația în vigoare la 
momentul desfășurării achizițiilor prevedea în mod specific această restricție. 

Plata anticipată a 
impozitului pe venit 

și contribuțiilor 
sociale personale vă 
aduce o bonificații 
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Decizia CJUE statuează faptul că atâta timp cât cerințele de fond sunt îndeplinite, iar 
dreptul de deducere a TVA nu este invocat în mod fraudulos sau abuziv, contribuabilii au 
dreptul să își deducă TVA și pentru achizițiile efectuate în perioada de inactivitate.  
Reamintim că în trecut, într-o cauză similară (C–101/16 Paper Consult), CJUE a hotărât că 
dreptul de deducere a TVA pentru achiziții de la furnizori/prestatori inactivi nu poate fi 
respins, și că această interpretare trebuie să se aplice retroactiv. 
Cele două hotărâri subliniază faptul că se păstrează dreptul de deducere a TVA, atât la 
beneficiar / client, cât și la furnizor / prestator, pe perioada de inactivitate, cât timp con-
dițiile de fond sunt îndeplinite și persoanele respective nu au fost implicate în fraude fis-
cale. 

INFO – Noutăți în domeniul TVA la nivel Comunitar 
Taxarea inversă pentru operațiunile cu risc de fraudă a fost extinsă până la 
data de 30 iunie 2022 
Consiliul Uniunii Europene a adoptat prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului 
opțional de taxare inversă în legătură cu operațiunile cu bunuri și servicii care prezintă 
risc de fraudă.  
Același act a aprobat și mecanismul de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA.  
Aceste două măsuri vor fi în vigoare până data de 30 iunie 2022, când se estimează a in-
tra în funcțiune sistemul de TVA definitiv. 
Aplicarea taxării inverse generalizate 
Într-o recentă reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Consiliului 
Uniunii Europene (ECOFIN) s-a decis că statele membre UE care sunt cel mai grav afecta-
te de frauda în materie de TVA, vor putea aplica, până la 30 iunie 2022, în condiții tehnice 
foarte stricte, mecanismul de taxare inversă generalizată pentru operațiunile locale 
(transferarea răspunderii pentru plata TVA din sarcina furnizorului sau a prestatorului în 
cea a clientului).  
Astfel, Statele membre UE vor putea utiliza taxarea inversă doar pentru livrările de bu-
nuri și prestările de servicii interne care depășesc pragul de 17.500 euro per tranzacție. În 
statele membre care vor dori să aplice această măsură, cel puțin 25% din deficitul de TVA 
trebuie să se datoreze fraudelor de tip carusel. 
Acest mecanism se aplică deja cu titlu de proiect pilot in Cehia, iar România și-a manifes-
tat de asemenea susținerea pentru adoptarea acestui mecanism.  
În cadrul ECOFIN s-a convenit asupra unor soluții rapide în materie de TVA destinate să 
modifice regulile UE, pentru a oferi soluții unor chestiuni punctuale, premergătoare tran-
ziției la sistemul de TVA definitiv: 
 pentru a nu mai suporta costuri cu înregistrarea în scopuri de TVA în alte State Mem-

bre, regulile aferente operațiunilor privind stocurile puse la dispoziția clientului vor fi 
simplificate și armonizate la nivel comunitar 

 ca să își poată scuti de TVA livrările intracomunitare de bunuri, firmele vor trebui să 
dețină codul de TVA al clientului 

 documentele necesare pentru a dovedi transportul bunurilor în vederea scutirii de 
TVA vor fi armonizate la nivel comunitar 

 regulile aferente livrărilor succesive de bunuri vor fi armonizate la nivel comunitar. 

ORDIN nr. 2323 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea termenului de emi-
tere și transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuțiilor 
de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017 
(MO 854/2018) 
Ordinul se adresează persoanelor fizice ce au realizat venituri extra salariale în anii 2016 
și 2017 pentru care se datorează contribuție la asigurările sociale (pensie). Ordinul stabi-
lește că deciziile de impunere aferente anilor amintiți vor fi emise și transmise de organul 
fiscal până în data de 30 octombrie 2018. 
Scadența plății acestor decizii de impunere este 30 iunie 2019 (conform OUG 89/2018). 
Pentru plata contribuțiilor până la 15 decembrie 2018 se primește o bonificație de 10% ce 
se acordă direct la momentul plății, prin reducerea sumei de plată datorată. 
 

TVA aferent 
achizițiilor din 

perioada de 
inactivitate poate fi 

dedus după 
reactivare 
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ORDIN nr. 2004 din 9 august 2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale 
certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solici-
tarea primei de promovare a angajării (MO 865/2018) 
Ordinul aprobă modelele-cadru ale certificatului de internship, contractului de in-
ternship, respectiv al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării. 

ORDIN nr. 2346 din 24 septembrie 2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor 
privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livră-
rilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI (MO 
875/2018) 
Ordinul se adresează operatorilor economici ce desfășoară activități de livrări de bunuri 
din categoria produselor accizabile pentru care aceștia efectuează eliberarea în consum 
(prima punere în piață a produselor accizabile – operatori economici autorizați ca antre-
pozite fiscale sau autorizați ca destinatari înregistrați).  
Aceștia au obligația să depună la ANAF până la data de 15 a lunii următoare mai multe 
declarații fiscale privind intrările, ieșirile, livrările de produse accizabile. Aceste declara-
ții se depun în format electronic. 
Prezentul ordin reglementează programul informatic de depunere a acestor declarații, 
condițiile tehnice și instrucțiunile de completare.  

ORDIN nr. 1183 din 10 octombrie 2018 pentru aprobarea modelului, conținu-
tului, modalității de depunere și gestionare a "Declarației privind activitatea 
desfășurată de către agențiile de turism organizatoare" (MO 878/2018) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului "Declarație privind activitatea des-
fășurată de către agențiile de turism organizatoare".  
Declarația se adresează operatorilor economici ce își desfășoară activitatea în turism și 
dețin licență de „activitate operatoare”. Aceștia au obligația ca începând cu 1 ianuarie 
2019 să depună o declarație privind activitatea desfășurată în luna respectivă. 
Termenul de depunere este data de 30 a lunii următoare pentru luna precedentă, iar pen-
tru ianuarie termenul este 28 februarie. 
Declarația se va depune doar în format electronic, prin mijloace de transmitere la distan-
ță pe platforma e-guvernare.ro 
Conform art. 19 din OG nr. 2/2018 care reglementează această obligație : „Agențiile de 
turism organizatoare care își desfășoară activitatea pe teritoriul național și comerciali-
zează către călători pachete de servicii de călătorie au obligația de a transmite periodic 
Ministerului Turismului informații referitoare la activitatea desfășurată.” 
Nu toate agențiile de turism depun această declarație, ci doar acelea care fac „activitatea 
de organizare”, adică activitatea prin care agenția combină și vinde sau oferă spre vânza-
re pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt co-
merciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comer-
ciant.  

ORDIN nr. 2343 din 24 septembrie 2018 pentru completarea Ordinului 
președintelui ANAF nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centru-
lui de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale 
(MO 854/2018) 
Ordinul extinde categoria actelor normative fiscale ce pot fi emise în mod automat fără să 
fie necesară semnătura și ștampila autorității fiscale. Astfel, notificarea emisă de organul 
fiscal pentru direcționarea sumelor reprezentând 2% din impozitul pe salarii și din impo-
zitul pe venitul din pensii, poate fi emisă de către unitatea de imprimare rapidă fără sem-
nătură și ștampilă. 
Toate celelalte acte normative ce pot fi emise de către unitatea de imprimare masivă fără 
să fie necesară semnătura și ștampila sunt reglementate de Ordinul ANAF 1155/2016. 

 

 

 

Noi obligații de 
raportare pentru 

agențiile de turism 
organizatoare 
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte 
normative (MO 840/2018) 
Ordonanța aduce mai multe modificări la legea insolvenței și sunt actualizate și câteva 
reglementări conexe – Codul de Procedură Fiscală și OG 2/2000 privind expertiza judicia-
ră. 

ORDIN nr. 3320 din 12 octombrie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind 
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele de-
terminate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, 
emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedu-
ra și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru 
suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept 
combustibil pentru motor (MO 914/2018) 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii octombrie 2018 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii octombrie 
2018 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,6668 RON; 1 CHF =  4,0910 RON; 1 GBP = 5,2424 RON; 1 USD = 4,1141 RON. 

AGENDA LUNARĂ  
Zilnic nu uitați 
 Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electro-

nic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare 

la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
 Să completați Registrul Jurnal; 
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comu-
nicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate 
cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 

 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de 

înregistrare în scopuri de TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
 Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpoza-

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale 
Europene). 

Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale, accesați următorul link 
de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm 
 
 

Nu uitați de 
termenele de 
depunere a 

declarațiilor fiscale 
și de plată a taxelor 

și contribuțiilor 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2018  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de 
activități dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

Nu se datorează pentru condiții normale 
de muncă 

4% pentru condiții deosebite de muncă 
8 % pentru condiții speciale de muncă 

25% 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la venitul brut) 

Nu se datorează 10% 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%   

Impozitul pe venit   10% 

Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie la fiecare 
100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit 

max 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 1.900 lei   

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
17 lei (20 lei de la 1 ian 2019) 

42,50 lei (50 lei de la 1 ian 2019)  
  

APEX Team recrutează  
Junior & Officer Accountant, Front Desk Receptionist 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex-team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați-vă echipei!  
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APEX Training Center organizează 
Seminar fiscalitate - Noutăți și aspecte practice 
 
Sesiunea 1: 15-16 noiembrie 2018 
Sesiunea 2: 26-27 noiembrie 2018 
 
AGENDA 
Impozitul pe profit și pe veniturile microîntreprinderilor 

 Noul sistem de limitare a deductibilității costurilor financiare 
 Aplicarea regimului privind impozitul pe profit în locul impozitului pe veniturile microîntreprinde-

rilor 
 Limitarea deductibilității cheltuielilor cu creanțele înstrăinate 
 Clarificări privind limitarea deductibilității cheltuielilor 
 Noile obligații declarative cu privire la sumele acordate cu titlu de sponsorizări  

Taxa pe valoare adăugată 
 Principalele modificări aduse Codului Fiscal în domeniul TVA 
 Refacturarea cheltuielilor - structura de comisionar vs. cheltuieli accesorii—exemple practice 
 Noutăți privind deciziile emise de Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 Tratamentul facturilor primite de la contribuabili cu cod de TVA anulat 

Noi reglementări contabile - acordarea trimestrială a dividendelor  
Impozitul pe venit și contribuții sociale 
Aspecte practice și dificultăți în impozitarea beneficiilor angajaților 

 Exemple practice de tratare fiscală a diferitelor beneficii acordate angajaților 
 Impactul fiscal asupra impozitului pe profit și a TVA 
 Aspecte controversate privind taxarea beneficiilor angajaților 

Noutăți în materie de prețuri de transfer 
Alte noutăți fiscale 
 
Locație: APEX Team Conference Room, Str. Heleșteului 17, Sector 1, București      
 

Orar: 
 
 
 
 
   
Orarul este valabil pentru fiecare din cele 2 zile. 
 

Preț: 
 
 
Pentru înscrierea mai multor participanți de la o societate se acordă discount-uri astfel: 
 10% pentru 2 participanți 
 15% pentru 3 și peste 3 participanți 
(*) Prețurile de mai sus nu conțin TVA. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactati prin email: office@apex-team.ro 
Formularul de înscriere se poate accesa în pagina APEX Team de pe Facebook, secțiunea Evenimente: 
https://www.facebook.com/pg/APEX.Team/events 
 
 

8:30 -   9:00  Welcome coffee 

9:00 - 11:00  Seminar  

11:00 - 11:30  Pauză de cafea  

11:30 - 13:30  Seminar 

 Clienți APEX Team Alte societăți 
Pachet 2 zile seminar  190 EUR/persoană * 220 EUR/persoană * 



Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili 
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de 
salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența 
funcției financiare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți 
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri. 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

Ținere de contabilitate  
Salarizare și servicii conexe 
Asistență contabilă  
Organizarea funcției contabile  
Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
Asistență în implementarea ERP 
Training 
Întocmire dosare prețuri de transfer 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2018 APEX Team International 

https://www.facebook.com/
pg/APEX.Team/events 


