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ORDIN nr. 1214 din 18 iulie 2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil la 30 
iunie 2006 a agen ilor economici (MO 641 din 25 iulie 2006) 

Persoanele juridice vor intocmi si depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 
Publice raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare: 

Bilant (cod 10); 

Contul de profit si pierdere (cod 20); 

Date informative (cod 30). 

Agentii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta 
cu raportarile contabile la 30 iunie 2006, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul 
programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii.  

Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, raportul 
administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice. 

Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2006 
nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2006, urmand sa depuna o declaratie pe propria 
raspundere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. O declaratie similara vor 
depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii. 

Raportarile contabile la 30 iunie 2006, precum si declaratiile agentilor economici care nu au 
desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare, se vor depune pana cel mai tarziu 15 
august 2006.   

ORDIN nr. 972 din 13 iunie 2006 privind aprobarea formularului Decizia de impunere 
privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala  

Se aproba modelul si continutul formularului Decizia de impunere privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala , cod 14.13.02.18; 

Ordinul prevede si instructiunile de completare ale Formularului in discutie; 

Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia 
fiscala reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala in aplicarea 
prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plata, precum si pentru 
comunicarea modului de solutionare cu inspectie fiscala anticipata a decontului de TVA cu 
sume negative cu optiune de rambursare, conform OMFP nr. 967/2005, cu modificarile 
ulterioare.  

ORDIN nr. 1121 din 4 iulie 2006 privind aplicarea Standardelor Interna ionale de 
Raportare Financiar (MO 602 din 12 iulie 2006) 

Prezentul Ordin aduce o serie de modific ri i complet ri în ceea ce prive te aplicarea IFRS: 

se introduce obligativitatea aplic rii IFRS, începând cu exerci iul financiar al anului 
2007, pentru societ ile comerciale ale c ror valori mobiliare la data bilan ului sunt 
admise la tranzac ionare pe o pia reglementat i care întocmesc situa ii 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; 

situa iile financiare ob inute prin aplicarea IFRS trebuie s fie auditate; 

celelalte entit i de interes public, altele decât cele obligate s aplice IFRS, pot aplica 
aceste standarde pentru  necesit i proprii de informare; 

în rela ia cu institu iile statului, toate entit ile, inclusiv cele care aplic IFRS, 
întocmesc situa ii financiare anuale conforme cu directivele europene; 
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Institutiile de credit continua sa aplice Standardele 
Internationale de Raportare Financiara la intocmirea 
situatiilor financiare consolidate.  

ORDIN nr. 1019 / 2006 privind deciziile de impunere anual  

Se aprob modelul i con inutul urm toarelor formulare: 

Decizie de impunere anual pentru veniturile realizate 
din România de persoanele fizice , cod 14.13.02.13/a; 

Decizie de impunere anual pentru veniturile din 
str in tate realizate de persoanele fizice române cu 
domiciliul în România , cod 14.13.02.13/5a. 

Formularele prev zute mai sus se utilizeaz pentru definitivarea 
impozitului aferent venitului realizat în anul fiscal 2005; 

Pân la data de 30 septembrie a anului urm tor celui pentru 
care se face impunerea, organul fiscal competent emite 
deciziile de impunere anual pe baza datelor din declara iile 
speciale privind venitul realizat i a celorlalte informa ii aflate la 
dispozi ia sa.  

ORDIN nr. 1119 din 4 iulie 2006 pentru aprobarea 
Procedurii de administrare i monitorizare a marilor 
contribuabili în vederea aplic rii OMFP nr. 753/2006 privind 
organizarea activit ii de administrare a marilor 
contribuabili, cu modific rile i complet rile ulterioare  

Prezentul ordin stabileste procedurile de administrare si 
monitorizare a marilor contribuabili dintre care mentionam: 
procedurile de inregistrare fiscala a marilor contribuabili, 
obligatiile declarative si procedura de plata a obligatiilor fiscale 
la marii contribuabili, procedura de inspectie fiscala.  

ORDIN nr. 1013 din 16 iunie 2006 pentru modificarea OMFP 
nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare 
a marilor contribuabili (MO 549 din 26 iunie 2006) 

Prin prezentul ordin au fost actualizate listele marilor 
contribuabili administrati de Directia Generala de Administrare a 
Marilor Contribuabili.  

ORDIN nr. 1074 / 2006 privind organizarea activit ii de 
administrare a contribuabililor mijlocii la Direc ia General 
a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti  

Incepand cu data de 1 Iulie 2006, contribuabilii mijlocii 
sunt administrati de catre Directia Generala a 
Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.  

Contribuabilii mijlocii sunt persoane juridice, cu 
domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti, selectati astfel: 

contribuabilii cu domiciliul fiscal in municipiul 
Bucuresti care au o cifra de afaceri raportata in 
situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2004 
sub 70 milioane lei (RON), selectati in ordine 
descrescatoare, pana la nivelul de 25 milioane lei 
(RON). Lista acestor persoane juridice este 
prezentata in anexa ce face parte integranta din 
acest ordin; 

contribuabilii cu domiciliul fiscal in municipiul 
Bucuresti, prevazuti in anexa nr. 3 la OMFP nr. 
753/2006 privind organizarea activitatii de 
administrare a marilor contribuabili, modificat si 
completat prin OMFP nr. 1013/2006, aflati in 

procedura reorganizarii judiciare si a falimentului 
(insolventei).  

ORDIN nr. 447 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea Listei 
contribuabililor inactivi (MO 593 din 10 iulie 2006)  

LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea 
Ordonan ei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea 
unor m suri financiar-fiscale (MO 580 din 5 iulie 2006) 

Prin aceasta lege a fost aprobata O.G. nr. 28/2006, cu unele 
modificari si completari referitoare la: 

institutiile financiare nebancare; 

repunerea in termen a inlesnirilor la plata a obligatiilor 
fiscale.  

Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor 
datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, 
bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor pentru 
accidente de munca si boli profesionale sau bugetului Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, 
acordate in baza reglementarilor legale in materie, si care, pana 
cel tarziu in cea de-a 60-a zi inclusiv de la data publicarii in 
Monitorul Oficial, a acestei legi, fac dovada stingerii, prin orice 
modalitate prevazuta de lege, a sumelor cuprinse in rate, a 
obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi 
data, precum si a indeplinirii celorlalte conditii in care inlesnirile 
au fost aprobate beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru 
sumele ramase de plata.  

ORDIN nr. 1086 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea 
Metodologiei privind scutirea de la garantarea drepturilor 
de import i a TVA  

Ordinul prevede categoriile de marfuri pentru care autoritatea 
vamal acord scutiri de la garantarea drepturilor de import i a 
TVA precum si metodologia de acordare 

 

parte integranta a 
prezentului ordin.   

ORDIN nr. 1076 / 2006 pentru aprobarea valorilor în vam  

Prezentul ordin aproba noile liste de valori in vama ale 
bunurilor introduse in tara de persoanele fizice. Acest 
Ordin inlocuieste OMFP nr. 687/2001.  

Noile valori in vama sunt, in general, mai mici decat 
cele anterioare. Totusi, exista si exceptii (de ex. 
valorile in vama cresc pentru autovehicule, 
motociclete, motorete, scutere, remorci si semiremorci, 
noi sau uzate). 

Ordinul a intrat in vigoare pe 4 iulie 2006.  

ORDONAN DE URGEN nr. 48 din 28 iunie 2006 privind 
comercializarea m rfurilor în regim duty-free i duty-paid  

Autorizatiile de functionare emise pentru magazinele 
duty 

 

free situate in punctele de control pentru 
trecerea frontierei de stat isi inceteaza valabilitatea la 
90 de zile de la data publicarii ordonantei de urgenta. 

Fac exceptie magazinele duty 

 

free din aeroporturile 
cu transit international, marfurile vandute la bordul 
aeronavelor care efectueaza curse in trafic extern de 
pasageri si magazinele duty  free diplomatice. 

Stocul de marfuri existent pentru magazinele duty 
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free situate in punctele de control pentru trecerea 
frontierei de stat va fi lichidat in termen de 90 de zile 
de la data publicarii ordonantei de urgenta. 

Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana 
nu se mai emit autorizatii de comercializare a 
marfurilor in regim duty  free.  

ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 28 iunie 2006 pentru 
modificarea art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale 

Aceasta ordonanta de urgenta modifica prevederile Legii nr. 
19/2000 referitoare la stabilirea punctului de pensii: 

Valoarea unui punct de pensie se stabileste prin legea 
bugetului asigurarilor sociale de stat. In raport cu 
evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele 
financiare, valoarea punctului de pensie poate fi 
majorata prin legile de rectificare a bugetului 
asigurarilor sociale de stat.  

ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru 
modificarea si completarea OUG nr. 148/2005 privind 
sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii 
nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii  

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se 
suspenda in situatia in care beneficiarii acestei 
indemnizatii primesc sume sau avantaje de natura 
salariala ori asimilate salariilor, in baza legii, a 
contractului colectiv de munca sau a contractului 
individual de munca, acordate in perioada concediului 
pentru cresterea copilului, altele decat drepturile 
salariale rezultate din desfasurarea efectiva a unei 
activitati profesionale. 

Perioada in care o persoana beneficiaza de 
indemnizatia pentru cresterea copilului constituie 
perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea 
stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de 
sanatate prevazute de OUG nr. 158/2005, cu 
modificarile ulterioare. In aceasta situatie, la stabilirea 
cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de 
sanatate se ia in calcul salariul de baza minim brut pe 
tara garantat in plata din perioada respectiva.  

CIRCULARA nr. 12 din 3 iulie 2006 privind nivelul ratei 
dobânzii de referin a B ncii Na ionale a României, valabil 
în luna iulie 2006 (MO 590 din 7 iulie 2006) 

Pentru luna iulie 2006, nivelul ratei dobânzii de referin a BNR 
este de 8,50% pe an.  

HOTARARE nr. 66 din 6 iunie 2006 privind aprobarea 
calendarului de organizare a examenului de aptitudini 
profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar 
(MO 590 din 7 iulie 2006) 

Incepand cu anul 2006 pe o perioada de 3 ani, examenul de 
aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor 
financiar se va organiza de doua ori pe an, astfel: o sesiune in 
perioada martie - aprilie 2006 si o sesiune in perioada 
septembrie - octombrie 2006  

HOTARARE nr. 63 / 2006 privind modificarea Hotararii 
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 
39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de 
pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de 
audit financiar  

Un indrumator de stagiu nu poate avea mai mult de 15 stagiari 
in activitatea de audit sub indrumare. 
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ORDIN nr. 113594 / 2006 pentru aprobarea Sistemului de 
raportare contabil la 30 iunie 2006 a societ ilor 
comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare i de 
reasigurare, precum i a brokerilor de asigurare/
reasigurare  

Raport rile contabile la 30 iunie 2006, precum i declara iile 
asigur torilor i brokerilor de asigurare care nu au desf urat 
activitate se vor depune pân cel mai târziu la 15 august 2006.  

ORDIN nr. 113111 / 2006 pentru punerea în aplicare a 
Normelor privind aprobarea fuziunii ori diviz rii 
asigur torilor, precum i a autoriz rii asigur torilor 
rezulta i astfel  

ORDIN nr. 113113 / 2006 pentru punerea în aplicare a 
Normelor privind coasigurarea comunitar   

ORDIN nr. 113114 din 23 iunie 2006 pentru punerea în 
aplicare a Normelor privind practicarea de c tre asigur tori 
a clasei de asigur ri de protec ie juridic   

ORDIN nr. 113115 din 23 iunie 2006 pentru punerea în 
aplicare a Normelor privind raportul actuarial   

ORDIN nr. 113116 din 23 iunie 2006 pentru punerea în 
aplicare a Normelor privind Registrul actuarilor   

ORDIN nr. 435 din 21 iunie 2006 privind marcajul specific 
aplicat echipamentelor electrice i electronice introduse pe 
pia dup data de 31 decembrie 2006  

Echipamentele electrice i electronice introduse pe 
pia dup data de 31 decembrie 2006 vor avea 
aplicate un marcaj conform modelului prev zut în 
anexa care face parte integrant din prezentul ordin. 

În cazul în care datorit dimensiunilor echipamentului 
sau modului de func ionare a acestuia aplicarea 
marcajului pe echipament nu este posibil , marcajul 
trebuie aplicat pe ambalaj, pe instruc iunile de utilizare 
sau pe o etichet separat ata at echipamentului 
electric i electronic. 

Orice produc tor care introduce pe pia echipamente 
electrice i electronice dup data de 31 decembrie 
2006 este obligat s se identifice prin aplicarea unei 
etichete având un marcaj care va con ine numele 
firmei, codul unic de înregistrare la Oficiul Na ional al 
Registrului Comer ului sau orice informa ie de 
identificare a produc torului, f r a se confunda cu alt 
marcaj similar, aplicat anterior datei respective.  

HOT RÂRE nr. 15273 / 2006 pentru aprobarea Normelor 
privind opera iunile, în numele i în contul statului, de 
compensare par ial a dobânzii pl tite de agen ii economici 
la credite în lei (cod ISO: NI-CST-09-I/0) 

Compensarea dobanzii se acorda de Eximbank pentru creditele 
bancare in lei contractate de agentii economici de la bancile 
comerciale dupa data de 1 ianuarie 2006 si acopera maximum 
50% din dobanda platita, cu respectarea incadrarii in pragul 
minim al ajutorului de stat, respectiv sa nu depaseasca 400.000 
RON pe companie intr-o perioada de pana la 3 ani.  

Aceasta facilitate constituie ajutor de stat, dar nu cade sub 

incidenta obligatiei de notificare catre Consiliul Concurentei. 

Categoriile de agenti economici care pot beneficia de aceasta 
compensare sunt: 

IMM-urile pentru credite contractate pentru investitii si/
sau pentru finantarea activitatii curente, cu anumite 
exceptii; 

Agentii economici pentru credite contractate pentru 
activitati de cercetare-dezvoltare, know-how, protectia 
mediului, ocuparea si formarea de personal si 
dezvoltarea regionala.  

HOT RÂRE nr. 15275 / 2006 pentru aprobarea Normelor 
privind derularea activit ii de emitere în numele i în 
contul statului a microgaran iei (cod ISO: NI-GAR-04-1/0)  

Microgarantiile sunt acordate de Eximbank pentru creditele in 
lei contractate de agentii economici (inclusiv IMM-uri) de la 
bancile comerciale pentru finantarea investitiilor sau a activitatii 
curente in urmatoarele domenii: 

infrastructura, dezvoltare regionala, utilitati publice, 
activitati de cercetare-dezvoltare; 

protectia mediului inconjurator, ocuparea si formarea 
personalului; 

sustinerea si dezvoltarea IMM-urilor. 

Microgarantia acopera maximum 80% din valoarea creditului 
(principalului), dar nu mai mult de 400.000 RON pe companie 
intr-o perioada de pana la 3 ani.  

Aceasta facilitate reprezinta ajutor de stat, dar nu cade sub 
incidenta obligatiei de notificare catre Consiliul Concurentei, 
fiind sub pragul minim al ajutorului de stat.  

Modificarile aduse Codului Fiscal (adoptat de Camera 
Deputatilor dar nepublicat in Monitorul Oficial) 

Principalele amendamente aduse Codului Fiscal vizeaza: 

eliminarea scutirii de impozit pe profitul reinvestit;  

mentinerea regimului fiscal pentru microintreprinderi, 
cu impozit aplicat la cifra de afaceri, care va creste 
gradual timp de 3 ani pana la 3%; 

mentinerea cotei reduse de 9% la TVA fara a include 
si alimentele pe aceasta lista;  

mentinerea sistemului de impozitare a castigurilor pe 
piata de capital, care vor fi taxate in continuare cu cote 
diferentiate in functie de perioada de detinere a 
actiunilor. Astfel, cota de 1% va fi aplicata pentru 
detinerile mai vechi de 1 an, urmand ca investitorii 
care pastreaza actiunile in portofoliu mai putin de 1 an 
sa plateasca impozit de 16%. Impozitul se aplica la 
castigurile obtinute; 

In ceea ce priveste tranzactiile imobiliare, nivelul de 
impozitare va fi de 3% din valoarea totala fata de o 
cota de 16% din castigul realizat (diferenta favorabila 
dintre valoarea de înstrainare si valoarea de baza) 
aplicata in prezent; 

firmele care realizeaza investitii de peste 500.000 Euro 
pe o perioada de pana la 5 ani, inclusiv, ar putea 
beneficia de scutirea de la plata impozitului pe cladiri si 
teren datorate bugetelor locale; 
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amanarea cu 1 an a aplicarii impozitului pentru 
veniturile din agricultura, impozitul progresiv pentru 
locuintele care depasesc 150 de m2, precum si 
majorarea taxei speciale de inmatriculare pentru 
autovehicule; 

eliminarea accizelor la aparatele de aer conditionat si 
cuptoarele cu microunde incepand cu 2007, iar 
accizele la cristale si bijuterii vor fi reduse gradual timp 
de 3 ani pana la nivelul zero, iar la cafea timp de 4 ani, 
pana la zero; 

taxa de timbru de 1% a fost eliminata.  

AGENDA lunii august 2006 

Zilnic nu uitati: 

S completati registrul de casa (sau s imprimati 
registrul intocmit in format electronic); 

S completati jurnalul de vanz ri si jurnalul de 
cump r ri. 

La final de lun nu uitati: 

S completati Registrul Jurnal; 

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

S intocmiti ultimele facturi aferente lunii. 

In cursul lunii nu uitati: 

C joi, 10 august, este ultima zi pentru depunerea: 

declaratiei-decont privind sumele incasate 
reprezentand taxa hotelier . 

C joi, 10 august, este ultima zi pentru plata: 

taxei hoteliere; 

taxei pentru serviciul de reclam si publicitate.  

Ca marti, 15 august 2006, este ultima zi pentru depunerea 
raportarilor contabile la 30 iunie 2006 pentru toti agentii 
economici cu exceptia organizatiilor non profit. 

C vineri, 25 august, este ultima zi pentru depunerea: 

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

decontului de TVA (formular 300); 

declaratiei privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat c tre bugetul asigur rilor sociale;  

declaratiei privind obligatiile de plat c tre bugetul 
fondului national unic de asigur ri sociale de s n tate 
pentru asigur ri sociale de s n tate si pentru concedii 
si indemnizatii de asigur ri sociale de s n tate; 

listele privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat c tre Fondul national unic de 
asigur ri sociale de s n tate; 

declaratiei privind evidenta nominal a asiguratilor si a 
obligatiilor de plat la bugetul asigur rilor pentru 
somaj; 

declaratiei fiscale privind comisionul datorat de 
angajatori c tre Inspectoratul Teritorial de Munc 
(ITM); 

decontului special de TVA (formular 301); 

declaratiei privind veniturile sub form de salarii din 
str in tate obtinute de c tre persoanele fizice care 
desfasoar activitate in Romania si de c tre 
persoanele fizice romane angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor consulare acreditate in 
Romania (formular 224); 

declaratiei privind obligatiile de plat la veniturile 
Fondului pentru mediu. 

C vineri, 25 august, este ultima zi pentru plata: 

accizelor; 

impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia 
intern ; 

impozitului pe veniturile nerezidentilor; 

TVA; 

impozitului pe salarii; 

impozitului pe veniturile din activit ti independente, cu 
regim de retinere la surs ; 

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 asigur ri sociale; 

contributiei la asigur rile sociale de s n tate; 

contributiei la fondul pentru concedii si indemnizatii de 
asigur ri sociale de s n tate; 

contributiei la bugetul asigur rilor pentru somaj; 

plata comisionului pentru p strarea si completarea 
carnetelor de munc ; 

contributiei de asigurare pentru accidente de munc si 
boli profesionale; 

v rs mintelor de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neincadrate; 

contributiei la Fondul pentru mediu; 

taxei pe jocurile de noroc.  

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
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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 

Str. Dacia 56,  
Bucuresti, Sector 2 

ACCOUNTING AND PAYROLL 

EXPERT TEAM 
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http://www.apex-team.ro

