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ORDIN nr. 1706 din 17 octombrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a 
verificării valabilităŃii codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare 
ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către 
persoane înregistrate în scopuri de TVA în România (MO 894/2006) 

Incepând cu 1 ianuarie 2007, livrarea intracomunitară de bunuri este scutită de TVA în cazul în 
care cumpărătorul furnizează vânzătorului un cod de înregistrare valabil în scopuri de TVA, 
atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru al Uniunii Europene. 

Persoanele inregistrate in scopuri de TVA pot verifica valabilitatea codurilor de inregistrare 
astfel: 

� Prin accesarea paginii de internet: http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/VIES.htm  

� Prin transmiterea unei solicitari, prin posta electronica utilizand: http://anaf.mfinante.ro/
wps/portal. 

� Printr-o solicitare scrisa transmisa prin posta sau depusa direct la registratura 
directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti 
sau a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. 

 

HOTARARE nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în 
2007(MO 935/2006)  
 

ORDIN nr. 1857 din 6 noiembrie 2006 pentru modificarea OMFP nr. 870/2005 privind 
Registrul de evidenŃă fiscală (MO 954/2006) 

Prin derogare, contribuabilii înregistraŃi ca plătitori de impozit pe profit pot Ńine Registrul de 
evidenŃă fiscală în formă electronică, cu respectarea modelului şi conŃinutului prevăzute OMFP 
870/2005. 

Derogarea se acordă de către direcŃiile generale ale finanŃelor publice judeŃene şi a municipiului 
Bucureşti şi DirecŃia generală de administrare a marilor contribuabili.  
 

ORDIN nr. 830 din 10 octombrie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OG nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii (MO 872/2006) 
 

REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei 
instituŃiilor financiare nebancare (MO 941/2006) 

InstituŃiile financiare nebancare trebuie să elaboreze politici clare de acceptare a clientului, prin 
care să se stabilească cel puŃin categoriile de clientelă pe care îşi propun să le atragă, 
procedurile graduale de acceptare a clientelei, stabilite în funcŃie de riscul asociat diferitelor 
categorii de clienŃi şi care să includă şi o descriere a categoriilor de clienŃi cu un grad de risc 
potenŃial mai ridicat decât nivelul mediu acceptat de către instituŃia financiară nebancară. 

Regulamentul stabileste urmatoarele directii: 

� cerinte de identificare a clientilor 

� monitorizarea clientelei 

� managementul riscului 
 

CIRCULARA nr. 21 din 1 noiembrie 2006 privind nivelul ratei dobânzii de referinŃă a 
Băncii NaŃionale a României valabil în luna noiembrie 2006 (MO 908/2006) 

Pentru luna noiembrie 2006, nivelul ratei dobânzii de referinta a BNR este de 8,75% pe an. 
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ORDIN nr. 1939 din 15 noiembrie 2006 privind aprobarea 
Procedurii de compensare a creanŃelor fiscale rezultate din 
raporturi juridice vamale şi de restituire a eventualelor 
diferenŃe, ca urmare a cererii de compensare/restituire, 
depusă de contribuabilul titular al operaŃiunii vamale (MO 
936/2006) 
 

LEGE nr. 394 din 30 octombrie 2006 pentru completarea 
art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea  

Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital 
majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de 
sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii 
familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 
300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor 
familiale care desfasoara activitati economice in mod 
independent, precum si societati comerciale cu capital privat. 
 

LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea OUG 
158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari 
sociale de sanatate (MO 901/06.11.2006) si OUG 91 din 22 
noiembrie 2006 (MO958/28.11.2006) 

Printre principalele modificari aduse de prezenta lege 
mentionam: 

� incepand cu data de 1 ianuarie 2007 cotele de 
contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea 
bugetului asigurarilor sociale de stat se diminueaza cu 
0,85% puncte procentuale; 

� incepand cu aceeasi data cota de contributii pentru 
concedii si indemnizatii este de 0,85% aplicata asupra 
fondului de salarii; 

� baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si 
indemnizatii nu poate fi mai mare decat produsul dintre 
numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza 
contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii 
minime brute pe tara; 

� stagiul minim de cotizare pentru acordarea 
indemnizatiilor de concedii medicale, cu exceptia 
indemnizatiilor de risc maternal, este de o luna 
realizata in utlimele 12 luni anterioare lunii pentru care 
se acorda concediul medical; 

�  indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca 
se suporta de catre angajator, indiferent de numarul de 
salariati, din prima pana in a 5-a zi de incapacitate 
temporara de munca; 

� pentru indemnizatile de asigurari sociale de sanatate 
angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, 
cota acestei contributii aplicandu-se asupra valorii 
reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara 
garantat in plata, corespunzator numarului zilelor 
lucratoare de concediu medical.  

 

ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 
pentru modificarea si completarea unor acte normative prin 
care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in 
domeniul cheltuielilor de personal (MO 941/21.11.2006) 

Principala modificare adusa de prezenta ordonanta se refera la 
art. 258 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii. Astfel, pentru anul 2007 cota de contributie la 
asigurarile sociale de sanatate datorata de angajator este 
de 6%. Aceasta cota se aplica incepand cu drepturile salariale 
aferente lunii ianuarie 2007. 

LEGE nr. 396 din 30 octombrie 2006 privind acordarea unui 
sprijin financiar la constituirea familiei (MO 892/2006) 

Prezenta lege instituie un sprijin financiar la constituirea familiei 
în care fiecare dintre soti se afla la prima casatorie si au 
domiciliul sau resedinta în România, indiferent de cetatenia 
sotilor. Cuantumul sprijinului financiar reprezinta echivalentul în 
lei a 200 de euro se acorda pe baza de cerere, însotita de 
declaratiile pe propria raspundere ale ambilor soti ca fiecare 
dintre ei se afla la prima casatorie. 

Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 si se 
aplica pentru familiile constituite începând cu aceasta data. 

ORDIN nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protecŃia 
tinerilor în muncă (MO 925/2006) 

Se aplica oricarei persoane în vârsta de pâna la 18 ani care are 
un raport de munca în conformitate cu legislatia în vigoare. 
Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca 
adaptate varstei lor, sa ia masurile necesare pentru asigurarea 
securitatii si protejarea sanatatii tinerilor, tinand seama de 
riscurile specifice activitatii desfasurate. Se interzice munca 
tinerilor în activitati care: 

� depasesc capacitatile lor fizice sau psihologice;  

� implica o expunere nociva la agenti toxici, cancerigeni, 
care determina alterari genetice ereditare, având 
efecte nocive pentru fat pe durata graviditatii sau 
având orice alt efect nociv cronic asupra fiintei umane;  

� implica o expunere nociva la radiatii; 

� prezinta riscuri de accidentare pe care se presupune 
ca tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza 
absentei simtului lor de securitate sau a lipsei lor de 
experienta ori de pregatire; 

� le pun în pericol sanatatea din cauza frigului ori caldurii 
extreme sau din cauza zgomotului ori a vibratiilor. 

Timpul consacrat pregatirii de catre tânarul care lucreaza în 
cadrul unui sistem de formare teoretica si/sau practica 
alternativa ori de stagiu în întreprindere este inclus în timpul de 
munca. 

Atunci când tânarul cumuleaza mai multe functii în baza unor 
contracte individuale de munca, timpul de munca efectuat se 
însumeaza. 

În cazul tinerilor, durata timpului de munca este de maximum 6 
ore/zi si 30 de ore/saptamâna. Tinerii care nu au împlinit vârsta 
de 18 ani nu pot presta munca suplimentara si nici munca de 
noapte. Pentru fiecare perioada de 24 de ore, adolescentii 
beneficiaza de o perioada minima de repaus de 12 ore 
consecutive. Pentru fiecare perioada de 7 zile, adolescentii 
beneficiaza de o perioada minima de repaus de 2 zile 
consecutive, daca este posibil. 

Tinerii în vârsta de pâna la 18 ani beneficiaza de un concediu 
de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. 

Sunt prevazute cazuri speciale de derogare de la anumite 
conditii impuse de lege. 
 

IMPORTANT 

Incepand din 1 Octombrie 2006, data intrarii in vigoare a Legii 
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, au inceput 
sa apara tot mai des controale de la Inspectia Muncii.  

Aceste controale sunt orientate in special pe respectarea legii 
mentionate mai sus, dar si asupra modului in care sunt aplicate 
reglementarile Codului Muncii. 



Pag. 3 

 © 2005 APEX Team International 

 

Fiecare salariat trebuie sa aiba completate, incepand cu data 
angajarii:  

� Fisa individuala de instructaj pentru protectia muncii;  

� Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de 
urgenta; 

� Fisa de aptitudini pentru angajarea in munca, eliberata 
de medicul de medicina muncii; 

� Fisa postului in care sa se mentioneze si reglementari 
de securitate si sanatate in munca precum si pentru 
situatii de urgenta. 

Fisa individuala de instructaj pentru protectia muncii precum si 
fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta 
pot fi completate doar de persoane autorizate (fizice sau 
juridice) in domeniul protectiei muncii care au realizat 
instructajul.  
 

Reglementari in domeniul social aplicabile incepand cu 
01.01.2007: 

LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor 
salariale (MO 453/2006) 

� La 1 ianuarie 2007, cota contributiei la bugetul 
asigurărilor pentru somaj datorată de angajator se va 
diminua cu 0,25 puncte procentuale. 

� Angajatorii au obligatia de a plăti lunar o contributie la 
Fondul de garantare, in cota de 0,25%, aplicată 
asupra fondului lunar de salarii. 

� Prin Fondul de garantare se asigură plata creantelor 
salariale ce rezultă din contractele individuale de 
muncă si din contractele colective incheiate de 
salariati cu angajatorii impotriva cărora au fost 
pronuntate hotărari judecătoresti de deschidere a 
procedurii insolventei 

 

LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative 
(MO 470/2006) 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, toate persoanele cu 
varsta sub 35 de ani vor cotiza obligatoriu la un fond privat de 
pensii, suplimentar fata de contributia la fondul de pensii de 
stat. 

Aderarea participantilor la un fond de pensii facultative este o 
optiune individuala, iar contributia la un fond de pensii 
facultative poate fi de pana la 15% din venitul salarial brut lunar 
sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un 
fond de pensii facultative. Acesta contributie poate fi impartita 
intre angajat si angajator potrivit prevederilor stabilite prin 
contractul colectiv de munca sau, in lipsa acestuia, pe baza 
unui protocol incheiat cu reprezentantii angajatilor. 
 

NORMA nr. 3 din 23 august 2006 privind autorizarea 
fondului de pensii facultative (MO 766/2006) 

De la data aderării României la UE, orice cetăŃean român poate 
adera la un fond de pensii facultative autorizat într-un alt stat 
membru al UE sau aparŃinând SEE  
 

LEGEA 67 din 22 martie 2006 privind protectia drepturilor 
salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau 
al unor parti ale acestora prin cesiune sau fuziune 
(MO276/2006) 

ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006 pentru modificarea şi 
completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală (MO 675/2006) 

Prin derogare de la dispozitiile legale în vigoare privind 
termenele de plata, incepand cu 1 ianuarie 2007,  impozitele si 
contributiile aferente veniturilor din salarii se platesc, de catre 
angajatorii vizati de aceste derogari, astfel: 

� Trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane 
juridice care au statut de microîntreprindere, în 
conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii 
si dezvoltarii IMM precum si de catre persoanele fizice 
care desfasoara activitati independente. Asa cum este 
definita in Legea 346 / 2004 cu modificarile ulterioare, 
o microintreprindere este o societate care are pâna la 
9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta 
sau detin active totale de pâna la 2 milioane Euro, 
echivalent în lei. Statutul de microintreprindere se 
poate obtine prin depunerea unei declaratii pe propria 
raspundere la organele MFP.  

� Anual, pâna la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a 
anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte 
entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor 
publice. 

Contribuabilii au obligatia sa declare impozitele si contributiile 
aferente veniturilor din salarii pâna la termenul de plata. 
 

OUG nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea 
familiei in vederea cresterii copilului (MO1008/2005) 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007: 

� Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta 
de pana la doi ani va fi de 600 RON; 

� Stimulentul lunar pentru perioadele in care beneficiarul 
realizeaza venituri profesionale va fi de 100 RON; 

� Alocatia lunara de stat pentru copilul in varsta de pana 
la doi ani, sau 3 ani in cazul copilului cu handicap, va fi 
de 200 RON. 

 

LEGE nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către 
cetăŃenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele 
juridice străine (MO1008/2005) 
 

Reglementari in domeniul contabil aplicabile incepand cu 
01.01.2007: 

ORDIN nr. 1121 din 4 iulie 2006 privind aplicarea 
Standardelor InternaŃionale de Raportare Financiară (MO 
602/2006) 

� Se introduce obligativitatea aplicării IFRS, începând cu 
exerciŃiul financiar al anului 2007, pentru societăŃile 
comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanŃului 
sunt admise la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată 
şi care întocmesc situaŃii financiare consolidate; 

� Aceste entitati pot intocmi si un set distinct de situatii 
financiare anuale obtinute prin aplicarea Standardelor 
Internationale de Raportare Financiara, destinate 
utilizatorilor de informatii, altii decat institutiile statului; 

� In relaŃia cu instituŃiile statului, toate entităŃile, inclusiv 
cele care aplică IFRS, întocmesc situaŃii financiare 
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anuale conforme cu directivele europene; 

� SituaŃiile financiare obŃinute prin aplicarea IFRS 
trebuie să fie auditate. 

 

ORDIN nr. 2 din 1 iunie 2006 privind modul de organizare si 
conducere a contabilitatii si intocmirii situatiilor financiare 
de catre institutiile financiare nebancare (MO 492/2006) 

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2007 se vor aplica 
prevederile Ordonantei Guvernatorului BNR nr. 5/2005 pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele 
europene, aplicabile institutiilor de credit. Soldurile la 31 
decembrie 2006 vor fi transpuse in conformitate cu planul de 
conturi aplicabil institutiei de credit aprobat de Ordonanta 
Guvernatorului BNR nr. 5/2005. Situatiile financiare ale anului 
2006 trebuie auditate de catre auditori financiari conform 
cerintelor titlului I din OG 28/2006 
 

OUG nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de 
asigurare si supravegherea asigurarilor (MO1191/2005) 

In termen de 4 luni de la data aderarii Romaniei la U.E., orice 
asigurator sau reasigurator trebuie sa angajeze cel putin un 
actuar inregistrat in Registrul actuarilor. Ordonanta prezinta 
conditiile ce trebuiesc indeplinite de actuari pentru inregistrarea 
in Registrul actuarilor si obligatiile acestora. 

Dupa data aderarii Romaniei la U.E., taxa de functionare platita 
de brokerii de asigurare si/sau de reasigurare catre CSA se 
poate majora pana la maximum 0,5% din veniturile din 
activitatea de brokeraj, in raport cu obligatiile ce revin CSA 
dupa aderare. 
 

Reglementari  in domeniul fiscal aplicabile incepand cu 
01.01.2007: 

LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL (MO 
662 din 1 august 2006) 

Pana la data de 30 noiembrie 2006, normele metodologice de 
aplicare a Codului Fiscal care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 
nu au fost publicate in Monitorul Oficial.  
 

HOTARARE nr. 1086 din 16 august 2006 privind aprobarea 
nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute 
la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 aplicabile în 
2007 (MO 727/2006)  
 

LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al 
Romaniei (MO 350/2006) 

Noul Cod Vamal a intrat in vigoare la data de 18 iunie 2006, cu 
exceptia unor prevederi care intra in vigoare in termen de 3 ani 
si a unor prevederi care vor intra in vigoare la data aderararii 
Romaniei la U.E. 
 

ORDIN nr. 955 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea modelului 
si continutului formularului "Declaratie recapitulativa 
privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri” (MO 
703/2006) 

Aproba modelul si continutul formularului "Declaratie 
recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de 
bunuri" (390 V.I.E.S. „VAT International Exchange System”) 
precum si instructiunile de completare. 

Declaratia recapitulativa privind livrarile si achizitiile 
intracomunitare de bunuri, se depune trimestrial, pâna la data 
de 25 inclusiv a lunii urmatoare încheierii trimestrului de catre 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au 
efectuat în trimestrul de raportare livrari si/sau achizitii 
intracomunitare, precum si livrari si achizitii în cadrul unei 
operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite de Codul 
Fiscal. 
 

ORDIN nr. 1633 din 4 octombrie 2006 privind modificarea şi 
completarea prevederilor OMFP nr. 300/2004 pentru 
aprobarea declaraŃiilor de înregistrare a contribuabililor şi 
a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ale OMFP nr. 901/2006 privind 
aprobarea Procedurii de modificare a codului de 
înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice 
înregistrate ca plătitori de TVA şi a modelului şi 
conŃinutului formularelor "Notificare" şi "Certificat de 
înregistrare în scopuri de TVA" (MO 843/2006) 

Prezentul ordin modifica si inlocuieste urmatoarele formulare: 

� Certificat de înregistrare în scopuri de TVA 

� Notificare 

� Certificat de înregistrare fiscală. 

Aceste tipizate sunt documente cu regim special care se 
înseriază şi se numerotează de către "Imprimeria NaŃională"  si 
se utilizează începând cu 1 ianuarie 2007 fiind valabile fără 
semnătura şi ştampila emitentului. 
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AGENDA lunii decembrie 2006 

Zilnic nu uitati: 

� Să completati registrul de casa (sau să imprimati 
registrul intocmit in format electronic); 

� Să completati jurnalul de vanzări si jurnalul de 
cumpărări. 

La final de lună nu uitati: 

� Să completati Registrul Jurnal; 

� Să faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care 
folositi inventarul intermitent; 

� Să intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 

In cursul lunii nu uitati:  

Sa organizati si sa efectuati  inventarul elementelor de 
activ si de pasiv (conform Normelor 22.11.2004 / MO 1174) 

Că luni, 11 decembrie este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hotelieră. 

Că luni, 11 decembrie este ultima zi pentru plata: 

� taxei hoteliere; 

� taxei pentru serviciul de reclamă si publicitate.  

Că vineri, 15 decembrie este ultima zi pentru plata: 

� impozitul pe veniturile din activitati independente 
(transa IV); 

� impozitul pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor; 

� impozitul pe veniturile din activitatile agricole – in 
sistem real (transa IV). 

Că miercuri, 27 decembrie este ultima zi pentru depunerea: 

� declaratiei privind obligatiile de plată la bugetul general 
consolidat (formular 100); 

� decontului de TVA (formular 300); 

� declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a 
obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale;  

� declaratiei privind obligatiile de plată către bugetul 
fondului national unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru asigurări sociale de sănătate si pentru concedii 
si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate; 

� listele privind evidenta nominală a asiguratilor si a 
obligatiilor de plată către Fondul national unic de 
asigurări sociale de sănătate; 

� declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a 
obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru 
somaj; 

� declaratiei fiscale privind comisionul datorat de 
angajatori către Inspectoratul Teritorial de Muncă 
(ITM); 

� decontului special de TVA (formular 301); 

� declaratiei privind veniturile sub formă de salarii din 
străinătate obtinute de către persoanele fizice care 
desfasoară activitate in Romania si de către 
persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor consulare acreditate in 

Romania (formular 224); 

� declaratiei privind obligatiile de plată la veniturile 
Fondului pentru mediu. 

Că miercuri, 27 decembrie este ultima zi pentru plata: 

� accizelor; 

� impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
internă; 

� impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

� TVA; 

� impozitului pe salarii; 

� impozitului pe veniturile din activităti independente, cu 
regim de retinere la sursă; 

� impozitului pe veniturile din dividende; 

� impozitului pe veniturile din dobanzi; 

� impozitului pe alte venituri din investitii; 

� impozitului pe veniturile din pensii; 

� impozitului pe veniturile din premii si din jocuri de 
noroc; 

� impozitului pe veniturile din alte surse; 

� contributiei de asigurări sociale; 

� contributiei la asigurările sociale de sănătate; 

� contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 
asigurări sociale de sănătate; 

� contributiei la bugetul asigurărilor pentru somaj; 

� plata comisionului pentru păstrarea si completarea 
carnetelor de muncă; 

� contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si 
boli profesionale; 

� vărsămintelor de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neincadrate; 

� contributiei la Fondul pentru mediu; 

� taxei pe jocurile de noroc. 

Că vineri, 29 decembrie este ultima zi pentru: 

� plata impozitului pe dividendele aferente anului 2005 si 
neridicate. 

 

IMPORTANT 

Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistentă 
in completarea lor pot fi descărcate de pe web-site 
www.mfinante.ro  
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INDICATORI SOCIALI 

Contributie Angajator (rata %) Angajat (rata %) 

Contributie pentru asigurari sociale 

19,75 % pentru conditii normale de munca 

24,75% pentru conditii deosebite de munca 

29,75% pentru conditii speciale de munca 

9,5% 

Contributie pentru concedii medicale si 
indemnizatii de asigurari de sanatate 0,75%   

Contributie pentru accidente de munca si 
boli profesionale 

0,5% - 4% - in functie de codul CAEN 

al activitatii principale 
  

Contributie la fondul de somaj 

  
2,5% 1% 

Contributie la fondul de asigurari sociale 
de sanatate 7% 6,5% 

Comision ITM  0,25% - 0,75%   

Impozit pe venitul din salarii   16% 

Fond pentru neangajare de persoane cu 
handicap (pentru societatile care au peste 
75 salariati) 

4 salarii minime pe economie (330 RON) 

 la fiecare 100 de salariati 
  

Tichet de masa 7,45 RON   

Salariu minim pe economie (brut) 
           330 RON 

           370 RON Contract Colectiv de munca national 
  

Câştigul salarial mediu nominal brut 
INSSE Septembrie 2006 1.148 RON   

Diurna (in tara) 10,52 RON   
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Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor recent publicate si nu au scopul de a oferi sfat intr-o anumita privinta. APEX Team Inter-
national isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste 
publicatii. 

 

Echipa APEX este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va asiste si sa 
va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.  

Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta functiei 
financiare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti specializati in 
asistenta serviciului de salarizare al clientilor nostri. 

Oferim clientilor nostri o gama variata de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, 
servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastra: 

�Servicii de “Start up”  

�Organizarea functiei contabile  

�Tinere de contabilitate  

�Asistenta contabila  

�Consultanta fiscala si contabila  « on line »  

�Salarizare si servicii conexe 

�Asistenta in implementarea sistemelor informatice 

�Training 

Phone: + 40 (0) 31 809 2739  

Phone: + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:      + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro 

B-dul Dacia 56,  

Bucuresti, Sector 2 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 
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