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ORDIN nr. 1453 din 13 februarie 2018 privind indicele prețurilor de con‐
sum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului 
pe profit anual (MO 182/2018) 
Pentru anul fiscal 2018, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea 
plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 103,1%. Menționăm că 
în anul 2017 indicele prețurilor de consum a fost 101,4%. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea 
unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 
95/2018) 
Ordonanța extinde termenul de depunere al declarației 600 până în data de 15 apri-
lie 2018. Declarația trebuia inițial depusă până la 31 ianuarie 2018 de către persoa-
nele fizice ce au realizat în anul 2017 alte categorii de venituri decât cele salariale și 
care depășeau plafonul a 12 salarii minime brute, adică 22.800 lei, în vederea stabi-
lirii contribuțiilor la CAS și / sau CASS pentru anul 2018.  
Ordonanța nu aduce alte modificări fiscale, fapt pentru care amintim că se păstrea-
ză actualele scadențe pentru plata asigurărilor sociale datorate de persoanele fizice 
aflate în sfera declarației, respectiv plățile sunt făcute în patru rate egale până la 
data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie.  
Conform declarațiilor publice făcute de reprezentanții Ministerului de Finanțe, amâ-
narea termenului de depunere s-a facut pentru a se reveni cu alte modificări fiscale 
și alte forme de declarare a veniturilor. Foarte probabil ultima formă a declarației 
600 va fi modificată radical. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele mă‐
suri fiscal‐bugetare (MO 107/2018) 
Ordonanța aduce corecții unor efecte negative generate de modificările Codului Fis-
cal prin transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Le prezentăm pe 
scurt în continuare: 
Reducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) 
Sistemul unei deduceri suplimentare la asigurările de sănătate are ca scop menține-
rea veniturilor salariale nete din decembrie 2017 și se adresează persoanele fizice 
care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în baza contractelor indivi-
duale de muncă sau a actelor de detașare, cu îndeplinirea cumulativă a următoare-
lor condiții: 
 Documentul care reglementează relația de angajare era aflat în derulare la data 

de 31 decembrie 2017 
 Angajatul se încadrează în categoria persoanelor fizice scutite de la plata impo-

zitului pe venit (angajații din IT, cercetare și dezvoltare, muncitori sezonieri, 
persoane cu handicap grav sau accentuat) 

 Salariul brut al angajatului este majorat cu cel puțin 20% față de nivelul celui 
din luna decembrie 2017. 

Dacă vreuna din condițiile de mai sus nu este îndeplinită, nu se pot aplica prevede-
rile introduse de prezenta ordonanță. 
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Trebuie menționat că prevederile se aplică și persoanelor fizice care realizează venituri 
din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori nerezidenți și care datorează contribu-
ții sociale în România. 
Este redusă contribuția la CASS pentru persoanele scutite de impozitul pe venit mențio-
nate mai sus, pe baza următoarei formule 
CASS reținută = Venit brut 2018 – CAS datorată în 2018 – Salariu Net decembrie 2017 
Diferența între CASS reținută și cea datorată conform Codului fiscal va fi evidențiată se-
parat în declarația 112. 
Trebuie menționat că acest mecanism nu corectează în totalitate efectele generate de tre-
cerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Astfel, o primă observație este că 
mecanismul își diminuează efectele pe măsură ce nivelul venitului brut în anul 2018 este 
mărit cu mai mult de 20%. Constatăm că la măriri de peste 28% a venitului brut, efectele 
avute în vedere nu se mai produc, ajungându-se să se datoreze CASS la nivelul cotei stan-
dard de 10% prevăzute de Codul Fiscal. 
Salariul brut din luna decembrie 2017 pentru care se aplică metoda de calcul cuprinde 
 Salariul brut de încadrare 
 Alte venituri de natură salarială acordate lunar și prevăzute în contractul individual 

de munca valabil in decembrie 2017, care sunt incluse în baza de calcul al contribuții-
lor sociale obligatorii. 

Dacă salariul brut este diminuat prin acordul părților pe perioada vizată de ordonanță, 
prevederile acesteia nu sunt aplicabile.  
Mecanismul reglementat de ordonanță este aplicabil veniturilor din salarii și asimilate 
salariilor realizate în anul 2018. Pentru veniturile realizate în perioada anterioară intrării 
în vigoare a ordonanței, pot fi efectuate regularizări până la data de 31 decembrie 2018, 
prin depunerea declarațiilor 112 rectificative. 
Reducerea CASS se declară în Declarația 112, iar suma va fi transferată din bugetul de stat 
către Fondul de Sănătate.  
Contracte individuale de muncă cu timp parțial 
Ordonanța aduce modificări modului de calcul al asigurărilor sociale pentru contractele 
cu timp parțial, pentru a nu se ajunge la salarii nete negative. Reamintim că aceste efecte 
au fost generate de obligativitatea calculării contribuțiilor sociale pornind de la nivelul 
salariului minim brut pe economie, chiar dacă salariatul avea o normă parțială de timp și 
realiza venituri brute sub nivelul salariului minim.  
Mecanismul introdus de ordonanță prevede că în situația în care baza de calcul pentru 
CAS și CASS este mai mică decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară, diferența 
de CAS/CASS datorată se va plăti de către angajator/plătitorul de venit în numele angaja-
tului. Astfel: 
 persoana fizică suportă din venitul brut salarial contribuția la CAS (pensie) în procent 

de 25% și contribuția la sănătate (CASS) în procent de 10% calculate la venitul brut 
salarial realizat; 

 diferența de asigurări sociale recalculată până la nivelul salariului minim pe econo-
mie este suportată de angajator. 

Modificarea se aplică începând cu obligațiile declarative pentru luna ianuarie 2018. 
În mod evident această măsură crește costul total avut de angajator cu salariații care nu 
au norme întregi de activitate. 
Ordonanța prevede emiterea normelor de aplicare în termen de 15 zile de la data intrării 
în vigoare. 
Contribuția la CAS (pensie) pentru concedii medicale 
Ordonanța introduce un nou mod de calcul a contribuției la CAS (pensie) pentru persoa-
nele aflate în concediu medical astfel încât să nu mai existe situația prin care contribuția 
la pensie este mai mare decât indemnizația pentru concediu medical. 
Astfel, pe perioada în care persoanele fizice beneficiază de concedii medicale și de indem-
nizații de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a CAS este suma reprezen-
tând indemnizația de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederi-
lor legale, iar contribuția de asigurări sociale se suportă și se reține din indemnizația de 
asigurări sociale de sănătate. 
Ordonanța prevede recalculul și corecția sumelor prin declarații rectificative, pentru situ-
ațiile în care s-au calculat deja concedii medicale anterior publicării noilor reglementări.  

Costuri crescute 
pentru angajatorii 

care folosesc 
contracte de muncă 
cu timp parțial sub 
nivelul salariului 

minim 
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ORDIN nr. 1243 din 5 februarie 2018 privind completarea unor reglementări 
contabile (MO 120/2018) 
Ordinul aduce completări planului general de conturi ca urmare a modificării contribuții-
lor sociale și a introducerii noii contribuții asiguratorie pentru muncă de la 1 ianuarie 
2018. 
Astfel, noile conturi în care se vor înregistra asigurările sociale sunt: 
 Contul 4315 “Contribuția de asigurări sociale” 
 Contul 4316 “Contribuția de asigurări sociale de sănătate” 
 Contul 436 “Contribuția asiguratorie pentru muncă” 
 Contul 646 “Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”. 

HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravențiilor care 
intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului pla‐
nului de remediere (MO 107/2018) 
Hotărârea stabilește contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii, precum și 
modelul planului de remediere. Reamintim că în luna decembrie 2017 a fost publicată Le-
gea 270/2017 a prevenirii, lege pe care am prezentat-o in numarul 12 2017 al buletinului 
nostru informativ. 
Prin Legea prevenirii se oferă posibilitatea contribuabililor de a remedia situațiile care au 
condus la stabilirea anumitor contravenții de către organele de control, pentru a fi sancți-
onați doar cu avertisment, fără aplicarea de sancțiuni contravenționale complementare. 
În cazul săvârșirii de către contribuabili a uneia sau mai multor contravenții aflate sub 
incidența Legii prevenirii, organul de control încheie un proces-verbal de constatare a 
contravenției / contravențiilor și de aplicare a sancțiunii, la care se anexează un plan de 
remediere de urmat de către contribuabil.  
Termenul de remediere a contravenției se stabilește de către organul de control în funcție 
de situația de fapt și durata de timp necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale, dar 
acesta nu poate depăși 90 de zile calendaristice de la data înmânării/comunicării proce-
sului-verbal. Odată stabilit, acest termen nu poate fi modificat. Autoritățile au obligația 
de a relua controlul în termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere. 
Potrivit legii, sancțiunea avertismentului se aplică fără întocmirea unui plan de remediere 
atunci când contravenientul își îndeplinește obligația legală în cursul controlului sau con-
travenția săvârșită nu este continuă. 
Dacă, în termen de trei ani de la data sancționării prin avertisment în baza prevederilor 
Legii prevenirii, contribuabilul săvârșește aceeași contravenție, pentru aceasta din urmă 
nu va mai beneficia de prevederile acestei legi. 
Revenind la HG 33/2018, prezentăm în cele ce urmează principalele contravenții cărora li 
se vor aplica prevederile Legii prevenirii: 
 nedepunerea la termen a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării 

fiscale sau de mențiuni 
 neîndeplinirea obligațiilor de declarare prevăzute de lege  
 nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative sau depune-

rea de declarații recapitulative incorecte sau incomplete 
 neachiziționarea registrului unic de control în termenul prevăzut de lege 
 nerespectarea obligației de întocmire și punere la dispoziție a dosarului prețurilor de 

transfer; 
 nerespectarea obligației contribuabilului de a oferi, la finalul inspecției fiscale, o de-

clarație scrisă, pe propria răspundere, care să ateste punerea la dispoziție a tuturor 
documentelor și informațiilor solicitate de către organele de control 

 nerespectarea obligației de a păstra și prezenta organelor fiscale datele arhivate în 
format electronic și aplicațiile electronice cu ajutorul cărora au fost generate 

 nefurnizarea la termen, de către contribuabil, a informațiilor solicitate de organul 
fiscal 

 nerespectarea obligației de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri pentru 
persoanele fizice supuse verificării situației fiscale personale 

 efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care nu au respectat 
obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari 

O serie de 
contravenții se pot 
sancționa doar cu 
avertisment și un 
plan de remediere 
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Formularul 112 a 
fost actualizat 
conform noilor 
reglementări 

 încălcarea prevederilor din Legea Societăților privind conținutul documentelor emise 
de o societate (adică orice factură, comandă, tarif, prospect și alte documente folosi-
te în comerț trebuie să menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul 
din Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare al societății care a emis res-
pectivele documente) 

 nedepunerea la Registrul Comerțului, în termenul prevăzut de lege, a hotărârilor 
adunării generale a acționarilor 

 încălcarea anumitor prevederi din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale și necorporale  

 încălcarea anumitor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 
privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale (exemplu: emiterea unui bon fiscal care conține date eronate sau incomplete, 
neînmânarea bonului fiscal clientului sau neemiterea facturii la solicitarea acestuia, 
nerespectarea obligației de asigurare a funcționării aparatului de marcat electronic 
fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia etc.) 

 încălcarea anumitor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protec-
ția consumatorilor (de exemplu, neinformarea corectă și completă a consumatorilor 
asupra caracteristicilor esențiale ale serviciilor și produselor oferite, nerespectarea 
obligației de evidențiere a prețurilor în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor 
de citit etc.). 

ORDIN nr. 1209 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conținu‐
tului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obli‐
gațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența no‐
minală a persoanelor asigurate" (MO 101/2018) 
Ordinul actualizează modelul și conținutul formularului 112 "Declarație privind obligații-
le de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoane-
lor asigurate", precum și anexele acestuia. Au fost aduse modificari in ceea ce privesc 
cotele contributiilor sociale, eliminarea unor contributii sociale, eliminarea din cuprin-
sul declaratiei a persoanelor pentru care nu mai exista obligatia declararii si a platii 
contributiilor de asigurari sociale. 

ORDIN nr. 223 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutu‐
lui și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare pri‐
vind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a 
TVA" (MO 106/2018) 
Ordinul aprobă un nou model al formularului 086 „Notificare privind aplica-
rea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”. Actualizarea formu-
larului a fost necesară ca urmare a modificărilor aduse de la 1 ianuarie 2018 reglementă-
rilor privind plata defalcată a TVA. 
Formularul se utilizează la aplicarea prin opțiune a sistemul de plată defalcată a TVA, la 
aplicarea obligatorie de către cei care intră în insolvență și la ieșirea din sistem atunci 
când sunt îndeplinite condițiile de ieșire. 

ORDIN nr. 3132 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea Ordinului minis‐
trului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 
nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru li‐
vrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și 
alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru 
prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol (MO 
49/2018) 
Ordinul extinde lista produselor si serviciilor utilizate in agricultura pentru care se apli-
ca cota redusa de TVA de 9%, astfel: 
 la livrarea de ingrasaminte si pesticide, precum si la livrarea de seminte si alte pro-

duse agricole destinate insamantarii sau plantarii, au fost introduse noi coduri NC 
 la prestarile de servicii au fost introduse si defrisarea plantatiilor viticole si pomico-

le, instalarea sistemelor de irigare si de protectie antigrindina. 
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ORDIN nr. 188 din 22 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colecta‐
tă datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în sco‐
puri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. 
a) ‐ e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" (MO 
121/2018) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului (311) "Declarație privind taxa pe va-
loarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregis-
trare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. 
a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal". 
Printre modificările importante mentionăm obligativitatea depunerii formularului online 
și introducerea unor noi prevederi referitoare la persoanele impozabile care nu au colec-
tat TVA în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respec-
tiv nu au depus formularul 311. 
Facem în cele ce urmează o prezentare extinsă a formularului 311: 
Cine depune formularul D311 
Formularul se depune de către: 
 persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din 

oficiu și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bu-
nuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt 
obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate 

 persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din 
Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, 
în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, 
livrări de bunuri prin organele de executare silită 

 persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înre-
gistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru livrări de bunuri/prestări 
de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exi-
gibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de 
TVA 

 persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la 
cerere, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/
prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exi-
gibilitate de taxă a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod 
valabil de TVA 

 persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA, emit facturi de co-
recție pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada 
în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au co-
lectat TVA, dar au emis facturi în acea perioadă 

 persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA, emit facturi pentru 
livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut 
codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA și nu au 
emis facturi în acea perioadă. 

Termenul de depunere 
Termenul de depunere este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a 
intervenit exigibilitatea taxei pentru situațiile prevăzute mai sus, respectiv după înregis-
trarea în scopuri de TVA, în situațiile în care se emit facturi de corecție (descrise mai 
sus). 
Mod de depunere 
Declarația se transmite obligatoriu electronic, prin internet, pe site-ul ANAF. 
Perioada de raportare 
Perioada de raportare este anul și luna în care a intervenit exigibilitatea TVA: 
 pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau achizițiile de bunuri și/sau ser-

vicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei 
 pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care a avut co-

dul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. 

Știți când trebuie  
să depuneți 

declarația D311? 
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25 martie 
termen de depunere 
a declarației anuale 

și de plată a 
impozitului pe 

profit  

CIRCULARĂ nr. 4 din 7 februarie 2018 privind nivelul ratei dobânzii de refe‐
rință a Băncii Naționale a României (MO 121/2018) 
Începând cu data de 8 februarie 2018, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Națio-
nale a României este de 2,25 la sută pe an. 

ORDIN nr. 1295 din 6 februarie 2018 privind desemnarea organelor de con‐
trol abilitate de Ministerul Finanțelor Publice pentru constatarea contra‐
vențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Gu‐
vernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 
(MO 161/2018) 
Ordinul definește organele de control din cadrul ANAF ca fiind abilitate pentru aplicarea 
contravențiilor prevăzute de  OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne 
de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003. 

ORDIN nr. 1177 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodolo‐
gice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor 
publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologi‐
ce în domeniul contabilității (MO 96/2018) 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certifica‐
tul lor de rezidență fiscală emis în 2018 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2017 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2018. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii februarie 2018 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii februarie 
2018 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănesti, creante, 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 = 4,6625 RON;  1 CHF =  4,0471 RON;  1 GBP = 5,2947 RON;  1 USD =  3,8133 RON 

AGENDA LUNII MARTIE 2018 

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

tronic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoa-

re 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, co-
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheia-
te 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; 
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 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 aferente lunii MARTIE 2018, accesați următo‐
rul link de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm#mar 
 

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 15,09 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 

42,50 lei 
  

APEX Team recrutează Assistant Manager ‐ Front Desk 
vorbitor de limbă engleză și franceză 

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

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați‐vă echipei!  



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 


