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ORDIN nr. 293 din 22 februarie 2006 (MO 194 din 01.03.2006)  

Prezentul ordin modifica OMFP 1714 / 2005 care prevedea ca incepand cu data de 1 ianuarie 
2006, bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale nu mai pot fi utilizate 
decat pentru inregistrarea platilor in Registrul de casa (cu exceptia bonurilor fiscale emise 
pentru achizitiile de carburanti auto care pot fi utilizate pentru inregistrarea cheltuielilor si 
deducerea TVA). 

In acest sens sunt acceptate ca documente justificative pentru inregistrarea in contabilitate a 
cheltuielilor urmatoarele: 

bonul fiscal emis de aparatul de marcat fiscal utilizat in activitatea de taximetrie; 

bonul fiscal insotit de documentul care atesta plata efectuata prin cardurile bancare ale 
societatilor comerciale; 

bonul fiscal cu o valoare totala de pana la 100 RON, daca este stampilat si are inscrise 
urmatoarele date: denumirea cumparatorului si codul unic de inregistrare al 
cumparatorului persoana juridica sau codul numeric al persoanei fizice autorizate, 
dupa caz. 

Ordinul se aplica de la data de 1 ianuarie 2006.  

ORDIN nr. 145 din 01.03.2006 (MO 199 din 02.03.2006) privind stabilirea valorii nominale 
indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2006 

Incepand cu martie 2006 a fost modificata valoarea nominala indexata a unui tichet de masa 
aceasta fiind de 7,15 lei.  

HOTARARE nr. 312 din 08.03.2006 (MO 235 din 15.03.2006) pentru modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca 

Prin prezenta hotarare sunt aduse completari in ceea ce priveste adeverinta privind certificarea 
stagiului de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, ce trebuie inmanata salariatului la 
incetarea contractului individual de munca, odata cu carnetul de munca. Adeverinta va contine 
atat perioadele in care s-a prestat activitatea cat si perioadele pentru care raporturile de munca 
au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora.   

ORDIN nr. 64 din 22 februarie 2006 (MO 212 din 08.03.2006) privind aprobarea Procedurii 
de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit 

Agentii economici care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM

 

www.apex-team.ro/Newsletter/Apex_Noutati_legislative_2_2006.pdf

 

) pot beneficia de alocatii 
financiare nerambursabile. Prin Program se aloca 75% din sumele cheltuite in anul 2005 din 
profit , dar nu mai mult de 100.000 RON, pentru achizitionarea de active corporale si 
necorporale, facturate si achitate dupa 1 ianuarie 2005 si puse in functiune pana la 31 
decembrie 2005. Prin profit profit brut se intelege total venituri 

 

total cheltuieli, exceptand 
cheltuielile cu impozitul pe profit. 

Sunt eligibile sumele cheltuite in anul 2005 din profit, pentru investitii in: 

active corporale: 

echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - grupa 2 subgrupa 2.1 
- Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe; 
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computere si echipamentele periferice ale acestora; 

active necorporale: 

brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert 
sau de fabrica si alte valori similare, precum si 
achizitionarea ori producerea programelor 
informatice. 

Cererile trebuie adresate Agentiei Nationale pentru intreprinderi 
Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) insosita de Declaratia 
anuala de impozit pe profit (formular 101). 

IMPORTANT  

Oficiul National al Registrului Comertului va informeaza ca 
termenul limita pentru depunerea la Oficiile Registrului 
Comertului de pe langa Tribunale a situatiilor financiare 
pentru anul 2004 expira la data de 15 Decembrie 2005. 
Dupa implinirea acestui termen, potrivit art. 237 din Legea 
nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, la cererea 
oricarei persoane interesate precum si a Oficiului National 
al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta 
dizolvarea societatii.  

HOTARAREA nr. 299 din 2 martie 2006 privind modificarea 
si completarea OG 75/2001 privind cazierul fiscal 

Sunt publicate infractiunile si contraventiile care se inscriu in 
cazierul fiscal al contribuabililor, precum si sanctiunile aferente 
si actele care reglementeaza aceste sanctiuni.  

CIRCULARA nr. 5 din 1 martie 2006 (MO 216 din 09.03.2006)  

Pentru luna martie 2006, nivelul ratei dobanzii de referinta a 
Bancii Nationale a Romaniei este de 8,47% pe an.  

ORDIN nr. 233/125 din 14.03.2006 (MO 254 din 21.03.2006) 
pentru aprobarea modelului unic al certificatului de 
concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si 
modul de completare a certificatelor de concediu medical 
pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din 
sistemul de asigurari sociale de sanatate 

Incepand cu data publicarii ordinului in MO (21.03.2006) intra in 
vigoare noul model al certificatului de concediu medical. Vechile 
formulare de certificate de concediu medical se utilizeaza pana 
la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 30 iunie 
2006. 

Certificatele de concediu medical vor fi tiparite pe hartie 
autocopianta in 3 culori: alb, roz si verde. 

Exemplarul alb ramane la angajator, in dosarul personal, 
exemplarul roz se ataseaza declaratiei privind obligatiile de 
plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale 
de sanatate pentru contributia pentru concedii si indemnizatii iar 
exemplarul verde ramane arhivat la medicul care il elibereaza. 

Certificatul de concediu medical se vizeaza de medicul de 
familie, pentru cazurile in care a fost eliberat de alt medic. 

Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza 
adeverintei de la angajator in care acesta va mentiona, in mod 
obligatoriu, numarul de zile de concediu de incapacitate 
temporara de munca avute in ultimele 12 luni. 

F0ND DE MEDIU - Comunicat de pe site-ul Agentiei 
Fondului de Mediu 

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) "......... in cazul in care 
societatea dumneavostra nu a desfasurat activitati care sa 
o incadreze ca platitor la  Fondul pentru mediu, lit. d) din Legea 
nr. 293/2002 privind aprobarea OUG nr. 93/2001 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul 
pentru mediu, va rugam sa intocmiti o declaratie pe propria 
raspundere a administratorului societatii din care sa rezulte, sub 
sanctiunea aplicarii prevederilor Codului Penal privind falsul in 
declaratii, ca SC  nu s-a incadrat si nu se incadreaza ca 
platitor la Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 9 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 293/2002 privind aprobarea OUG nr. 
93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.73/2000 
privind Fondul pentru mediu si, in consecinta, SC ... nu are 
obligatii de plata la Fondul pentru mediu."  

NORMELE metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 
privind ucenicia la locul de munca (MO 196 din 02.03.2006) 
aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 234/2006  

Normele care au intrat in vigoare in data de 6 martie 2006, 
includ printre altele modelul de contract de ucenicie si 
procedura prin care angajatorii pot fi autorizati de catre 
Ministerul Muncii pentru a folosi contracte de ucenicie.  

Potrivit Legii 279/2005, contractul de ucenicie este un contrat 
de munca pe perioada determinata (intre 6 luni si 3 ani) care 
poate fi incheiat doar de catre persoane avand varsta intre 15 
ani si 25 de ani.         

ORDONANTA de urgenta nr. 21 din 16 martie 2006 (MO 269 
din 24.03.2006) pentru modificarea Legii nr. 571/2003 Codul 
fiscal privind impozit pe teren 

Prin prezenta Ordonanta se modifica coeficientul de 
corectie folosit la calculul impozitului pe teren pentru 
terenurile amplasate extravilan; 

Impozitele pe terenurile din extravilanul localitatilor, 
stabilite si încasate pentru anul 2006 pana la data 
intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 
raman stabilite conform deciziilor de impunere emise 
de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din 
extravilanul localitatilor, stabilit si neîncasat pana la 
data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta (adica 24.03.2006), se stabileste conform 
prezentei ordonante; 

Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, impozitul pe teren pentru 
terenurile amplasate în extravilanul localitatilor, aferent 
anului 2006, se plateste în 3 rate egale, pana la datele 
de 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie inclusiv; 

Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si 
penalitatile aferente acestora constituie integral 
venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-
teritoriale.   
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ORDIN nr. 4312 din 10 februarie 2006 (MO 204 din 
06.03.2006) privind aprobarea normelor tehnice pentru 
aplicarea Conventiei de tranzit comun 

Normele reglementeaza tranzitul marfurilor in tarile membre la 
Conventia de tranzit comun din care face parte si Romania 
incepand cu 1 ianuarie 2006.  

LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 (MO 276 din 28.03.2006) 
privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului 
intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora prin 
cesiune sau fuziune 

Principalele prevederi sunt: 

In cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti 
ale acestora, drepturile si obligatiile ce decurg din 
contractele individuale de munca si din contractul 
colectiv de munca aplicabil, existente la data 
transferului, vor fi transferate integral persoanei care 
dobandeste calitatea de angajator;  

Anterior datei transferului cedentul are obligatia 
notificarii cesionarului cu privire la toate drepturile si 
obligatiile care urmeaza a fi transferate acestuia;  

Transferul intreprinderii, al unitatii sau a unor parti ale 
acestora nu poate constitui motiv de concediere 
individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent 
sau noul angajator;  

Noul angajator are obligatia respectarii prevederilor 
contractului colectiv de munca aplicabil la data 
transferului, pana la data rezilierii sau expirarii 
acestuia;  

Clauzele contractului colectiv pot fi renegociate, prin 
acord cu reprezentantii salariatilor, dar nu mai 
devreme de un an de la data transferului;  

Daca cedentul sau cesionarul preconizeaza masuri in 

privinta salariatilor proprii, se va consulta cu 
reprezentantii salariatilor, in scopul ajungerii la un 
acord, cu cel putin 30 de zile inainte de data 
transferului. De asemenea vor informa in scris 
reprezentantii salariatilor sau pe salariatii proprii cu 30 
de zile inainte de data transferului cu privire la:  

data transferului;  

motivele transferului;  

consecintele juridice, economice si sociale ale 
transferului pentru salariati;  

masurile preconizate cu privire la salariati;  

conditiile de munca si de incadrare in munca.  

Prezenta lege intra in vigoare la data aderarii Romaniei la 
Uniunea Europeana.  

ORDIN nr. 113103 din 15 februarie 2006 (MO 188 din 
28.02.2006) pentru aprobarea Precizarilor privind unele 
masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar 2005 
la societatile din domeniul asigurarilor   

Asiguratorii si brokerii de asigurare intocmesc situatiile 
financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31 
decembrie 2005, acestea fiind compuse din: 

bilant 

contul de profit si pierdere, care se compune: 

pentru asiguratori din: 

contul tehnic al asigurarii generale (cod 02); 

contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03); 
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contul netehnic (cod 04); 

pentru brokerii de asigurare: 

contul de profit si pierdere - brokeri de asigurare 
(cod 05); 

situatia modificarilor capitalului propriu, conform 
formatului de la cap. III sectiunea 3 pct. 3.65 din 
Reglementarile contabile specifice domeniului 
asigurarilor, armonizate cu Directivele Europene si 
Standardele Internationale de Contabilitate; 

situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de 
la cap. III sectiunea 3 pct. din reglementarile prevazute 
mai sus (punct 3.63 sau 3.64); 

politici contabile si note explicative, conform 
prevederilor din reglementarile (pct. 4.52-4.89). 

De asemenea, asiguratorii si brokerii de asigurare vor intocmi si 
urmatoarele situatii: 

date informative  

situatia activelor imobilizate. 

Situatiile financiare anuale se depun astfel: 

un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigu-
rarilor (CSA); 

al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei CSA, 
la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice 
(MFP). 

Termene de depunere: 

120 zile de la incheierea exercitiului financiar pentru 
depunerea situatiilor financiare anuale la CSA; 
depunerea se face in format electronic prin una din 
urmatoarele metode: 

prin sistemul de comunicatii on-line, de catre asigu-
ratorii/brokerii care au legatura on-line la serverul 
CSA;  

pe suport CD, care va fi depus la CSA impreuna cu 
documentatia necesara. 

Pentru transmiterea in forma electronica a situatiilor 
financiare anuale asiguratorii si brokerii de asigurare 
vor utiliza fisierele existente pe site-ul CSA www.csa-
isc.ro. 

150 zile de la incheierea exercitiului financiar pentru 
depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile 
teritoriale ale MFP; depunerea se face in format 
electronic pe baza aplicatiei preluata de pe site-ul MFP 
cat si in forma tiparita; 

60 zile de la incheierea exercitiului financiar pentru 
depunerea declaratiei pe propria raspundere pentru 
asiguratorii si brokerii de asigurare care nu au 
desfasurat activitate. 

Situatiile financiare anuale se intocmesc pe baza balantei de 
verificare rezultata dupa aplicarea IAS, mai putin IAS 29 
"Raportare financiara in economii hiperinflationiste" si SIC 19 
"Moneda de raportare - Evaluarea si prezentarea in situatiile 
financiare in conformitate cu IAS 21 si IAS 29".   

ORDIN nr. 113104 din 16 februarie 2006 (MO 184 din 
27.02.2006) pentru aprobarea Normelor privind unele 
masuri referitoare la asiguratorii care nu isi actualizeaza 
limita minima a capitalului social varsat 

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate decide 
reautorizarea asiguratorilor care nu si-au actualizat limita 
minima a capitalului social varsat daca pana la data de 30 iunie 
2006 acestia isi actualizeaza limita minima a capitalului social la 
urmatoarele valori: 

8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari 
generale, exceptand asigurarile obligatorii; 

12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari 
generale; 

12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurari de 
viata; 

suma valorilor prevazute in functie de activitatile de 
asigurare desfasurate. 

Majorarea capitalului social trebuie sa se faca integral in forma 
baneasca.  

ORDIN nr. 113105 din 13 martie 2006 (MO din 28.03.2006) 
pentru aprobarea Normelor privind criteriile de aprobare a 
auditorilor financiari care auditeaza situatiile financiare ale 
asiguratorilor  

Pentru a fi aprobati în vederea auditarii situatiilor 
financiare ale asiguratorilor, auditorii financiari trebuie 
sa îndeplineasca cumulativ cateva conditii prezentate 
detaliat in ordin; 

In vederea aprobarii, asiguratorii au obligatia sa 
transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor  
(CSA) o solicitare de aprobare a auditorului financiar. 

Auditorul financiar al unui asigurator trebuie sa 
informeze CSA de îndata ce a luat cuno tinta despre 
orice act sau fapt în legatura cu asiguratorul ori cu 
entitatile care intra în perimetrul de consolidare, act 
sau fapt care: 

constituie o încalcare a legii i/sau a reglementarilor 
ori actelor emise în aplicarea acestora, prin care 
sunt stabilite conditiile de autorizare i de 
desfa urare a activitatii asiguratorului; 

este de natura sa afecteze situatia patrimoniala a 
asiguratorului sau buna sa functionare; 

poate conduce la un refuz din partea auditorului de 
a- i exprima opinia asupra situatiilor financiare ale 
asiguratorului sau la exprimarea de catre acesta a 
unei opinii cu rezerve.  

ERRATUM IMPOZIT PE DIVIDENDE - APEX NEWSLETTER 
nr.2 - 2006 

Persoanele juridice nerezidente sunt impozitate pe venitul 
obtinut din dividende cu cota de 16% daca nu se aplica cota 
prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata 
intre Romania si Statul rezidentului.   

http://www.csa-
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AGENDA lunii aprilie 2006 

Conform informatiilor publicate pe web-site-ul Inspectiei Muncii 
termenul de depunere a declaratiilor privind comisionul datorat 
catre ITM pentru lunile ianuarie 2006 si februarie 2006 se 
amana pana la data de 25 aprilie 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;  

In cursul lunii nu uitati : 

Ca luni, 10 aprilie este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hoteliera 

Ca luni, 10 aprilie este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere 

taxei pentru serviciul de reclama si publicitate  

Ca marti, 25 aprilie 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 obligatiile de plata catre bugetul 
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 
pentru asigurari sociale de sanatate si pentru concedii 
si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 

listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a 
obligatiilor de plata catre Fondul national unic de 
asigurari sociale de sanatate; 

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

declaratiei fiscale privind comisionul datorat de 
angajatori catre Inspectorat Teritorial de Munca (ITM); 

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 marti, 25 aprilie este ultima zi pentru plata: 

accizelor 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
interna 

impozitului pe veniturile nerezidentilor 

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 fondul pentru concedii si indemnizatii de 
asigurari sociale de sanatate  

contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj 

plata comisionului pentru pastrarea si completarea 
carnetelor de munca 

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, 2 mai este ultima zi pentru depunerea: 

situatiile financiare anuale pentru persoanele juridice 
care nu indeplinesc criteriile pentru aplicarea 
reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara, ci aplica 
prevederile Ordinului 306/2002 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu 
directivele europene; 

Declaratiei anuale de impozit pe profit (formular 101); 

Declaratiei privind platile si angajamentele de plata 
catre persoanele nerezidente. 

Ca marti, 2 mai este ultima zi pentru plata: 

Impozitului pe profit 

 

plata finala pentru 2005, pentru 
persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile pentru 
aplicarea reglementarilor contabile conforme cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiara, ci 
aplica prevederile Ordinului 306/2002 pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, 
armonizate cu directivele europene. 

Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta 
in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul 
Ministerului de Finante : www.mfinante.ro

   

http://www.mfinante.ro


Pag. 6 

 © 2005 APEX Team International 

 

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 
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