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Cotele de CONTRIBUTII, aferente salariilor, datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2006   

Noul program pentru editarea ordinelor de plata reprezentand contributii sociale si a 
declaratiilor catre bugetul de stat consolidat 

Incepand cu 1 ianuarie 2006, pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un program nou pentru 
editarea ordinelor de plata/foi de varsamant pentru plati reprezentand impozite si taxe catre 
trezoreriile statului si a declaratiilor catre bugetul de stat consolidat. 

Acest program este utilizat atat pentru platile ce se efectueaza incepand cu 3 ianuarie 2006, 
indiferent de perioada la care se refera, cat si pentru declaratiile aferente. 

Prin noul program au fost modificate toate conturile IBAN ale trezoreriilor (beneficiari ai 
platilor).  

REGLEMENTARI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 (Ordinul 1752, MO 1080) conforme 
cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene 

Prezentele reglementari prevad formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile 
contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare 
a situatiilor financiare anuale.  

Prezentele reglementari aproba noul plan de conturi ce intra in vigoare pentru toate societatile 
comerciale la data de 1 ianuarie 2006. Principalele modificari sunt prezentate mai jos: 

Conturile utilizate pentru inregistrarea deprecierii activelor si-au schimbat denumirea 
de provizioane cu ajustari ; 

Dintre conturile noi amintim: 

1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

 

Contributie Angajator (rata %) Angajat 

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   

Cuprins: 

Cote contributii aferente 
salariilor, datorate incepand 
cu 1 ianuarie 2006 

Reglementar i contabi le 
conforme cu Directiva a IV-a 
a Comunitatilor Economice 
Europene 

Reglementar i contabi le 
conforme cu Directiva a VII-a 
a Comunitatilor Economice 
Europene 

Metodologie solutionare 
deconturi cu sume negative 
de taxa pe valoarea adaugata 
cu optiune de rambursare  

Rata dobanzii de referinta 
valabila in luna decembrie  

Aderarea Romanie i la 
Conventia privind regimul de 
tranzit comun si la Conventia 
p r i v i n d s i m p l i f i c a r e a 
formalitatilor in comertul cu 
marfuri 

Hotarare pentru stabilirea 
salariului de baza minim brut 
pe tara garantat in plata 

Hotarare privind stabilirea 
cuantumului lunar al alocatiei 
de stat pentru copii 

Lege privind modificarea si 
completarea  Codului Muncii 

Norme metodologice privind 
contributia de asigurari 
sociale de sanatate 

Legea  bugetului asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2006  

Hotarare privind preluarea din 
carnetele de munca a datelor 
referitoare la perioadele de 
stagiu de cotizare 

ROVINIETA 2006 

Principalele cursuri valutare 
de inchidere ale exercitiului  

AGENDA lunii ianuarie  2006 

Str. Brezoianu 36,  
Bucuresti, Sector 1 
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1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la 
aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu 
Directiva a IV-a a CEE

 
131 Subventii guvernamentale pentru investitii

 
132 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de 
subventii pentru investitii

 
133 Donatii pentru investitii

 

134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

 

138 Alte sume primite cu caracter de subventii 
pentru investitii

 

1515 Provizioane pentru pensii si obligatii asimilate

  

4418 Impozitul pe venit

  

445 Subventii a fost detaliat in urmatoarele 
analitice: 4451 Subventii guvernamentale , 4452 
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de 

subventii , 4458 Alte sume primite cu caracter de 
subventii ; 

Urmatoarele conturi sunt inlocuite de conturi noi: 

Conturile 502 Actiuni proprii si contul 2677 Actiuni 
proprii 

 

active imobilizate sunt inlocuite cu contul 
109 Actiuni proprii   

4412 Impozit pe profit amanat/sold creditor este 
inlocuit de 1516 Provizioane pentru impozite

 

conturile de imobilizari financiare privind titlurile de 
participare detinute in cadrul grupului (261, 262,263, 
264 si 265 cu analitice) au fost inlocuite de:  261 
Actiuni detinute la entitati afiliate , 263 Interese de 

participare , 265 Alte titluri imobilizate

 

conturile de venituri din imobilizari financiare cu 
analitice de la 7611 la 7617 au fost inlocuite de 7611 
Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate si 

7613 Venituri din interese de participare . 

Planul de conturi comparativ este disponibil pe site-ul nostru: 
http://www.apex-team.ro/PDFs/PC_2005_vs_2006.pdf

  

Pentru situatiile financiare aDirectiva IV-a a Comunitatilor 
Economice Europene, incadrarea in criteriile de marime 
prevazute mai jos se efectueaza pe baza indicatorilor 
determinati din situatiile financiare ale anului 2005. Persoanele 
juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre 
urmatoarele trei criterii: 

total active: 3.650.000 euro 

cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro 

numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 
50 

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: 

bilant, 

cont de profit si pierdere, 

situatia modificarilor capitalului propriu, 

situatia fluxurilor de trezorerie, 

notele explicative la situatiile financiare anuale. 

Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele 
a doua dintre criteriile de marime prevazute mai sus intocmesc 
situatii financiare anuale simplificate care cuprind: 

bilant prescurtat, 

cont de profit si pierdere, 

note explicative la situatiile financiare anuale 
simplificate. 

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu 
si/sau situatia fluxurilor de trezorerie. 

Situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa 
de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru 
intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu 
Reglementarile contabile conforme cu Directiva IV-a a 
Comunitatilor Economice Europene. Situatiile financiare anuale 
intocmite de persoanele juridice prevazute mai sus sunt 
auditate potrivit legii. 

Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale 
simplificate vor intocmi situatiile financiare anuale conforme cu 
directivele CEE tinand cont de criteriile de marime numai daca 
in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a 
doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de Directiva a 
IV-a. 

Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale 
conforme cu directivele CEE tinand cont de criteriile de marime 
vor intocmi situatii financiare anuale simplificate numai daca in 
doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a 
doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de Directiva a 
IV-a.        

REGLEMENTARI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 
(Ordinul 1752, MO 1080) conforme cu Directiva a VII-a a 
Comunitatilor Economice Europene 

Prezentele reglementari prevad forma si continutul 
situatiilor financiare anuale consolidate, precum si 
regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a 
situatiilor financiare anuale consolidate. 

Filiala reprezinta o entitate aflata sub controlul altei 
entitati, denumita societate-mama. 

O societate-mama si filialele acesteia reprezinta un 
grup de entitati. 

O entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare 
anuale consolidate si raport consolidat al 
administratorilor daca aceasta entitate face parte dintr-
un grup de entitati si indeplineste una din urmatoarele 
conditii: 

detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor 
sau asociatilor intr-o alta entitate (filiala); 

http://www.apex-team.ro/PDFs/PC_2005_vs_2006.pdf
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este actionar sau asociat al unei entitati si 
majoritatea membrilor organelor de administratie, 
conducere si de supraveghere ale entitatii in cauza 
(filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul 
exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar 
precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor 
financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca 
rezultat al exercitarii drepturilor de vot; 

este actionar sau asociat al unei filiale si detine 
singur controlul asupra majoritatii drepturilor de vot 
ale actionarilor sau asociatilor acelei filiale, ca 
urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau 
asociati; 

este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul 
de a exercita o influenta dominanta asupra acelei 
filiale, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in 
cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau 
statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel 
de contracte sau clauze;  

societatea-mama detine puterea de a exercita sau 
exercita efectiv, o influenta dominanta sau control 
asupra unei filiale; 

este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul 
de a numi sau revoca majoritatea membrilor 
organelor de administratie, conducere si de 
supraveghere ale acelei filiale; 

societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza 
unificata de catre societatea-mama. 

societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor 
financiare anuale consolidate daca la data bilantului 
sau, entitatile care urmeaza sa fie consolidate nu 
depasesc impreuna, pe baza celor mai recente 
situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua 
dintre urmatoarele trei criterii: 

total active 17.520.000 euro 

cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro 

numar mediu de salariati in cursul exercitiului 
financiar: 250 

Situatiile financiare anuale consolidate cuprind bilantul 
consolidat, contul de profit si pierdere consolidat si 
notele explicative la situatiile financiare anuale 
consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar.            

ORDIN nr. 75 din 16 decembrie 2005 (MO 1175) privind 
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva 
a IV-1 a Comunitatilor Economice Europene aplicabile 
entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de 
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare   

ORDIN nr. 3129 din 21 decembrie 2005 (MO 1187) privind 
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 
directivele europene specifice domeniului asigurarilor   

ORDIN nr. 2008 din 28 decembrie 2005 (MO 1184) pentru 
modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor 
publice nr.967/2005 privind aprobarea Metodologiei de 
solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe 
valoarea adaugata cu optiune de rambursare  

Principalele prevederi sunt: 

Pentru marii contribuabili rambursarea se acorda cu 
control ulterior. Inspectia fiscala ulterioara a 
rambursarilor se efectueaza in termen de maximum 2 
ani de la aprobare. 

Pentru contribuabilii care se incadreaza in prevederile 
Legii nr.332/2001 privind promovarea investitiilor 
directe cu impact semnificativ in economie, pentru 
primul decont de TVA cu sume negative cu optiune de 
rambursare depus, dupa inregistrarea investitiei, 
rambursarea va fi acordata cu control anticipat. 
Solicitarile ulterioare depuse pe durata derularii 
investitiei vor fi solutionate cu inspectie fiscala 
ulterioara. 

Contribuabilii constituiti potrivit Ordonantei Guvernului 
nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-
privat beneficiaza de rambursare in conditiile 
prevazute pentru contribuabilii care efectueaza 
investitii directe cu impact semnificativ in economie. 

Prezentul ordin se aplica incepand cu deconturile cu 
sume negative de TVA cu optiune de rambursare 
aferente lunii decembrie 2005. 

Prevederile prezentului ordin se aplica si deconturilor 
cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare 
depuse de marii contribuabili in perioadele anterioare 
si ramase nesolutionate pana la data publicarii 
prezentului ordin.  

CIRCULARA nr. 39 a BNR din 2 decembrie 2005 privind 
nivelul ratei dobanzii de referinta valabil in luna decembrie 
2005 

Pentru luna decembrie 2005, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
BNR este de 7,5% pe an.  

Aderarea Romaniei la CONVENTIA privind regimul de 
tranzit comun (OUG nr.150/2005) si la Conventia privind 
simplificarea formalitatilor in comertul cu marfuri (OUG 
nr.151/2005) 

Cele doua conventii stabilesc masuri de simplificare a 
formalitatilor in comertul cu marfuri intre tarile 
participante la Conventie (tarile membre UE, Romania 
si tarile AELS 

 

Islanda, Norvegia, Elvetia), prin 
introducerea sistemului de tranzit comun si a 
documentului administrativ unic care poate fi folosit, 
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dupa caz, ca document de export, tranzit sau import.  

Cele doua Conventii vor deveni aplicabile pentru 
Romania de la 1 ianuarie 2006.  

HOTARAREA nr. 1766 din 22 decembrie 2005 (MO1182) 
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata 

Nivelul salariului minim brut pe economie pentru anul 2006 a 
fost stabilit la 330 lei lunar.  

HOTARAREA nr. 1767 din 22 decembrie 2005 (MO1182) 
privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat 
pentru copii 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, cuantumul lunar al 
alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 24 lei pentru fiecare 
copil.  

LEGEA nr. 371 din 22 decembrie 2005 (MO1147 din 
22.12.2005)  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 
65/2005 privind modificarea si completarea Legii 53/2003 

 

Codul Muncii 

Principalele prevederi sunt: 

Obligatia de informare a persoanei selectate in 
vederea angajarii sau a salariatului se considera 
indeplinita de catre angajator la momentul semnarii 
contractului individual de munca sau a actului 
aditional, dupa caz. 

Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, 
contractul individual de munca poate inceta numai 
printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre 
parti. 

Angajatorul este obligat sa comunice periodic 
salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu 
exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin 
divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea 
unitatii.  

Durata timpului de munca, ce include si orele 
suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe 
saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, 
calculata pe o perioada de referinta de 3 luni 
calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe 
saptamana.  

ORDIN nr. 221 din 28 noiembrie 2005 (MO1064 din 
28.11.2005) privind aprobarea Normelor metodologice 
privind contributia de asigurari sociale de sanatate 

Principalele prevederi sunt: 

Contributia lunara a persoanelor asigurate se aplica 
asupra veniturilor din salarii sau asimilate acestora, ce 
cuprind toate veniturile in bani si/sau in natura care 
sunt supuse impozitului pe venit, inclusiv indemnizatiile 
pentru incapacitate temporara de munca; 

Cetatenii straini si apatrizii care solicita prelungirea 
dreptului de sedere temporara in Romania au obligatia 
platii unei contributii sub forma unei cote de 6,5% 
calculata asupra veniturilor impozabile realizate pe 
teritoriul Romaniei. Persoanele care nu realizeaza 

venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu fac 
dovada calitatii de asigurat vor achita lunar o 
contributie calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la 
valoarea unui salariu de baza minim pe tara; 

Contributia pentru persoanele aflate in concediu 
medical, concediu pentru sarcina si lehuzie, concediu 
medical pentru ingrijirea copilului bolnav sau concediu 
pentru crestere copil se calculeaza dupa formula:  

Pentru indemnizatiile aferente zilelor care nu se 
suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, calculul 
si plata contributiei se fac de catre angajator prin 
aplicarea cotelor de 7%, respectiv 6,5%, la aceste 
sume. 

Contributia lunara pentru persoanele aflate in concediu 
de risc maternal si care nu realizeaza alte venituri 
impozabile se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% 
asupra sumei reprezentand valoarea unui salariu 
minim brut pe tara. 

Lunar angajatorul depune la casele de asigurari de 
sanatate listele privind evidenta nominala a asiguratilor 
si a obligatiilor de plata catre Fondul national unic de 
asigurari sociale de sanatate, pe suport electornic si 
de hartie, in termen de 25 de zile de la expirarea 
perioadei pentru care se datoreaza contributiile.           

ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 
(MO1074 din 29.11.2005) privind concediile si indemnizatiile 
de asigurari sociale de sanatate 

Principalele prevederi sunt: 

Incepand cu 1 ianuarie 2006 cota de contributii la 
asigurari sociale de stat (CAS) datorata de angajator 
se diminueaza cu 0,75% puncte procentuale; 

De la aceeasi data se datoreaza, de catre angajator, 
o cota de contributie pentru concedii si 
indemnizatii (cum sunt definite mai jos) de 0,75% 
aplicata la fondul de salarii realizat (definit in Ordinul 
221 din 28 noiembrie 2005 prezentat mai sus); 

Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari 
sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, sunt: 

Salariu de baza minim brut pe tara x 2 x 6,5% x numarul de 
zile lucratoare de incapacitate pentru care indemnizatia se 

suporta din bugetul asigurarilor de stat 
_______________________________________________ 

Numarul de zile lucratoare din luna in care se face calculul 
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concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate 
temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau 
de accidente in afara muncii; 

concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea 
imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca; 

concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate; 

concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea 
copilului bolnav; 

concedii medicale si indemnizatii de risc maternal. 

Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari 
sociale de sanatate este conditionat de plata 
contributiei de asigurari sociale de sanatate; 

Stagiul minim de cotizare este de 6 luni realizate in 
ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda 
concediul medical; 

Se asimileaza stagiului de cotizare perioadele in care 
asiguratul beneficiaza de concedii si indemnizatii 
prevazute de prezenta ordonanta precum si  
perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de 
invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale 
invatamantului universitar, cu conditia absolvirii 
acestora; 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca 
se suporta de catre angajator in functie de numarul de 
angajati: 

Pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a 7-a zi 
de incapacitate temporara de munca; 

Intre 21-100 de angajati, din prima zi pana in a 12-a 
zi de incapacitate temporara de munca; 

Peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi 
de incapacitate temporara de munca. 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se 
suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari 
sociale de sanatate incepand cu ziua urmatoare celor 
suportate de angajator; 

Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute de prezenta 
ordonanta se determina ca medie a veniturilor lunare 
din ultimele 6 luni pe baza carora se calculeaza 
contributia pentru concedii si indemnizatii, din cele 12 
luni din care se constituie stagiul de cotizare; 

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru 
incapacitate temporara de munca se determina prin 
aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul; 

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru 
incapacitate temporara de munca, determinata de 
tuberculoza, SIDA, neoplazii, boli infecto-contagioase 
din grupa A si urgente medico-chirurgicale este de 
100% din baza de calcul; 

Cuantumul brut al indemnizatiei pentru reducerea 
timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza 
de calcul stabilita si venitul salarial brut realizat de 
asigurat prin reducerea timpului de lucru, fara a depasi 
25% din baza de calcul, aceasta indemnizatie 
suportandu-se integral din bugetul Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate; 

Concediul pentru sarcina si lauzie se acorda pe o 
perioada de 126 de zile,  durata minima obligatorie a 
concediului de lauzie fiind de 42  de zile calendaristice. 
Cuantumul brut al indemnizatiei este de 85% din baza 
de calcul si se suporta integral din bugetul Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate; 

Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav este de 
maximum 45 de zile calendaristice pe an, cu exceptia 
situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli 
infecto-contagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat 
gipsat, este supus unor interventii chirurgicale. 
Cuantumul brut al indemnizatiei este de 85% din baza 
de calcul si se suporta integral din bugetul Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate; 

Concediul de risc maternal se acorda fara conditie de 
stagiu. Cuantumul indemnizatiei reprezinta 75% din 
baza de calcul stabilita si se suporta integral din 
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 
sanatate; 

Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului 
pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei 
pentru care a fost acordat concediul; 

Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se 
datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de 
prezenta ordonanta; 

Perioadele in care asiguratii beneficiaza de 
indemnizatiile de mai sus constituie stagiu de cotizare 
in sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii 
datorandu-se contributia individuala de asigurari 
sociale. Aceasta contributie se calculeaza prin 
aplicarea cotei stabilite prin Legea bugetului 
asigurarilor sociale de stat (vezi mai jos) asupra valorii 
reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara, se 
suporta din cuantumul brut al indemnizatiilor stabilite 
de prezenta ordonanta si se achita bugetului 
asigurarilor sociale de stat; 

Incepand cu 1 ianuarie 2006 inceteaza plata 
indemnizatiilor stabilite in conditiile Legii 19/2000; 

In termen de 60 de zile (nu mai tarziu de 28 ianuarie 
2006) de la data publicarii Ordonantei in Monitorul 
Oficial se vor elabora norme de aplicare.       

LEGEA nr. 380 din 15 decembrie 2005 (MO1150)  a 
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 aplicabil 
incepand cu 1 ianuarie 2006 

Principalele prevederi sunt: 

Incepand cu 1 ianuarie 2006 cota de contributii la 
asigurari sociale de stat se stabileste dupa cum 
urmeaza: 

pentru conditii normale de munca 30%; 

pentru conditii deosebite de munca 35%; 
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pentru conditii speciale de munca 40%. 

Contributia individuala de asigurari sociale este de 
9,5% indiferent de conditiile de munca. 

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 este de 1.077 
lei pe luna. 

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in 
conditiile legii, in cazul: 

asiguratului la 1.077 lei; 

unui membru de familie al asiguratului la 538 lei.           

HOTARAREA nr. 1768 din 22 decembrie 2005 (MO 1183 din 
28.12.2005) privind preluarea din carnetele de munca a 
datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare 
realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 
aprilie 2001 

Pentru completarea perioadelor de stagiu de cotizare 
realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 
aprilie 2001, carnetele de munca, detinute sau 
pastrate de persoanele fizice sau juridice, vor fi puse, 
obligatoriu, la dispozitia casei teritoriale de pensii din 
raza teritoriala de domiciliu/sediu. 

Carnetele de munca trebuie sa fie completate cu toate 
inscrierile pana la data de 1 aprilie 2001 si sa fie 
certificate de autoritatile abilitate, potrivit legii. 

Carnetele de munca vor fi insotite de copia actului de 
identitate al titularului, din care sa rezulte codul 
numeric personal. 

Dupa incheierea operatiunilor de inregistrare a datelor, 
carnetele de munca vor fi predate detinatorilor de la 
care au fost preluate. 

Procedurile practice de preluare a carnetelor de 
munca de catre casele teritoriale de pensii, graficul 
predarii-preluarii, precum si orice alte operatiuni 
necesare bunei desfasurari a acestei activitati se 
stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii 
sociale si familiei.  

Tarif de utilizare a drumurilor nationale romanesti 

 

ROVINIETA 2006 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2006 se poate 
achizitiona rovinieta valabila pentru anul 2006. Tariful 
pentru utilizarea drumurilor nationale se poate achita 
atat integral, cat si esalonat. 

Pentru a cumpara rovinieta, proprietarii de autoturisme 
- persoane fizice - trebuie sa aiba la ei cartea de 
identitate sau certificatul de inmatriculare a masinii, in 
copie sau original, documentele vamale pentru 
autovehiculele inmatriculate temporar si buletinul.  

Reprezentantii firmelor vor prezenta, in plus, 
certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului. 
Achizitionarea rovinietei pentru masinile cumparate in 
leasing sau inchiriate se face in baza unui mandat 
eliberat de societatea de leasing sau de proprietar.   

Principalele CURSURI VALUTARE DE INCHIDERE ale 
exercitiului financiar 2005 

1 EUR = 3,6771 RON 

1 USD = 3,1078 RON 

1 GBP = 5,3563 RON 

1 CHF = 2,3645 RON        

AGENDA lunii ianuarie 2006 

Zilnic nu uitati: 

Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati 
registrul intocmit in format electronic) 

Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari  

La final de luna nu uitati: 

Sa completati Registrul Jurnal 

Sa faceti inventarierea patrimoniului in cazul in care 
folositi inventarul intermitent ; 

Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii (regula de 5 
zile nu este aplicabila si serviciilor)  

In cursul lunii nu uitati : 

Ca marti, 10 ianuarie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hoteliera 

Ca marti, 10 ianuarie este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere 

taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  

Ca luni, 16 ianuarie este ultima zi pentru: 

Angajatii permanenti care au realizat in anul fiscal 
2005 si alte venituri din salarii, altele decat cele de la 
functia de baza, din activitati independente sau din 
cedarea folosintei bunurilor, si care doresc sa 
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beneficieze de deduceri au obligatia de a anunta in 
scris angajatorul despre realizarea altor venituri sau/si 
de faptul ca doresc sa beneficieze de facilitatile 
prevazute de lege, pentru a nu li se efectua 
regularizarea fisei fiscale 1. 

Ca miercuri, 25 ianuarie este ultima zi pentru depunerea: 

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

decontului de taxa pe valoare adaugata (formular 
300); 

declaratiei privind evidenta nominala  a asiguratilor si 
a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale 

declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj 

decontului special de taxa pe valoare adaugata 
(formular 301); 

declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din 
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care 
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanle 
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si 
posturilor consulare acreditate in Romania (formular 
224); 

declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile 
Fondului pentru mediu         

Ca miercuri, 25 ianuarie este ultima zi pentru plata: 

accizelor 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
interna 

impozitului pe veniturile nerezidentilor 

impozitul pe profit datorat pentru trimestrul IV (suma 
egala cu impozitul datorat pentru trimestrul III al anului 
fiscal 2005, pentru contribuabilii care nu incheie 
exercitiul financiar 2005 pana in 15 februarie 2006) 

taxei pe valoare adaugata  

impozitului pe salarii 

impozitului pe veniturile din activitati independente, cu 
regim de retinere la sursa 

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 asigurari sociale  

contributiei la asigurarile sociale de sanatate  

contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj 

contributiei de asigurare pentru accidente de munca si 
boli profesionale 

varsamintelor de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neancadrate 

contributiei la Fondul pentru mediu 

taxei pe jocurile de noroc 

Ca marti, 31 ianuarie este ultima zi pentru: 

plata comisionului pentru pastrarea si completarea 
carnetelor de munca aferent lunii decembrie. 

ca orice persoana juridica care datoreaza plata 
impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren sau a taxei 
asupra mijloacelor de transport are obligatia de a 
calcula impozitul sau taxa respectiva si de a depune o 
declaratie la compartimentul de specialitate al 
autoritatii administratiei publice locale pana la data de 
31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pentru care 
se calculeaza impozitul sau taxa. 

Depunerea Cererii pentru optiunea de a determina 
venitul net in sistem real insotita de Declaratia privind 
venitul estimat din activitati independente, respectiv 
cea privind venitul estimat din cedarea folosintei 
bunurilor de catre contribuabilii care opteaza pentru 
determinarea venitului net in sistem real, impusi pe 
baza de norme de venit.  

Toate declaratiile mentionate anterior pot fi downloadate de pe 
web-site-ul Ministerului de Finante : www.mfinante.ro

  

http://www.mfinante.ro
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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) 21 313 70 31 
Phone: + 40 (0) 745 20 27 39 

Fax:      + 40 (0) 21 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro 

Str. Brezoianu 36,  
Bucuresti, Sector 1 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 
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