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ORDIN nr. 102 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de
soluŃionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opŃiune de rambursare, aprobată
prin OMFP nr. 967/2005 (MO 333/2007)
Pentru contribuabilii mari si mijlocii, precum si pentru persoanele impozabile care desfasoara
activitati de export rambursarea se acorda cu inspectie fiscala ulterioara, cu exceptia
cazurilor care prezinta risc fiscal mare, când rambursarea se acorda în urma inspectiei fiscale
anticipate.
În categoria persoanelor impozabile care desfasoara activitati de export care beneficiaza de
regimul special privind solutionarea solicitarilor de rambursare se încadreaza persoanele
impozabile care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii (nu se aplica contribuabililor mari si
mijlocii):






au depus, în ultimele 12 luni, toate declaratiile fiscale;
au depus toate situatiile financiare cu termen de depunere în ultimele 12 luni;
nu înregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat;
au desfasurat în anul anterior activitati de export, în nume propriu sau în comision, în
procent de minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin
de echivalentul, în lei, a 1.000.000 euro. Volumul exportului derulat în anul 2006 se
comunica organului fiscal competent de catre Autoritatea Nationala a Vamilor;

 activitatea de export nu se desfasoara în domeniul:

ο

ο

comertului cu bauturi alcoolice (cod 5117 «Intermedieri în comertul cu produse
alimentare, bauturi si tutun», cod 5134 «Comert cu ridicata al bauturilor», cod 5139
«Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun», cod 5225
«Comert cu amanuntul al bauturilor»);
tutunului (cod 5125 «Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat», cod 5135 «Comert cu
ridicata al produselor din tutun», cod 5226 «Comert cu amanuntul al produselor din
tutun»);

ο

petrolului (cod 505 «Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule»);

ο

comertului cu ridicata al animalelor vii (cod 5123 «Comert cu ridicata al animalelor vii»);

ο
ο
ο

comertului cu ridicata al deseurilor (cod 5157 «Comertul cu ridicata al deseurilor si
resturilor»);
recuperarii deseurilor si resturilor metalice si nemetalice (cod 3710 si cod 3720);
comertului cu ridicata al materialului lemnos si de constructii (cod 5153 «Comert cu
ridicata al materialului lemnos si de constructii»).

Primul decont cu sume negative cu optiune de rambursare depus, dupa înregistrarea investitiei
potrivit legii, de catre contribuabilii care realizeaza investitii ce se încadreaza în prevederile
Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie,
cu modificarile si completarile ulterioare, va fi supus inspectiei fiscale, rambursarea fiind
acordata cu control anticipat.
INSTRUCTUNI din 14 mai 2007 de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA
(MO 347/2007)
Deconturile de TVA depuse de către persoanele impozabile pot fi corectate din punctul de
vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent, la iniŃiativa acestuia sau la
solicitarea persoanei impozabile.
Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de TVA depuse
pot fi corectate erori materiale de tipul:
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 erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea si

din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind
decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei organizarea si functionarea cazierului fiscal (MO 264/2007)
fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a
Sunt definite unitatile teritoriale componente pentru nivelul
soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare);
national si pentru cazierul fiscal local. Sunt facute precizari
 înregistrarea în decont a diferenŃelor de TVA de plată, referitoare la termenele de inscriere a datelor in cazier a
constatate de organele de control, contrar reglementărilor hotararilor judecatoresti si se instituie obligativitatea prezentarii
legale în materie;
certificatului de cazier fiscal la infiintarea societatii comerciale,
 erori provenind din înscrierea în decontul de TVA a la cesiunea partilor sociale sau actiunilor de catre asociati sau
actionari. Pentru eliberarea acestuia in regim de urgenta se
sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.
percepe taxa de 100 RON.
Corectarea erorilor materiale din decontul de TVA, din initiativa
organului fiscal, se poate efectua astfel:
HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind
 în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul supravegherea sănătăŃii lucrătorilor (MO 332/2007)
erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronata a
sumelor din decontul perioadei anterioare sau din
evidentele de TVA), corectarea se va efectua, din proprie
initiativa, de compartimentul de specialitate;

Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru
supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru
securitate si sanatate, pentru prevenirea îmbolnavirii lucratorilor
cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici,
 daca în decont se constata erori a caror cauza nu poate fi fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de munca,
stabilita, compartimentul de specialitate va notifica în scris precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale
persoana impozabila si va solicita prezenta acesteia la organismului în procesul de munca.
sediul sau, cu documente justificative, pentru a da
Supravegherea sănătăŃii lucrătorilor este asigurată de către
informatii si lamuriri necesare corectarii erorilor semnalate.
medicii specialişti de medicina muncii.
Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora si locul
stabilite pentru prezenta persoanei impozabile; baza legala Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului
a solicitarii; scopul solicitarii; documentele pe care asupra sănătăŃii lucrătorilor.
urmeaza sa le prezinte persoana impozabila (necesare
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul
corectarii erorilor).
public, cât şi din sectorul privat, sunt obligaŃi să respecte
In cazul corectarii erorilor materiale din decontul de TVA, la reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăŃii
solicitarea persoanei impozabile, se procedeaza astfel:
lucrătorilor.

 persoana impozabila depune solicitarea de corectare a Angajatorii sunt obligaŃi să asigure fondurile şi condiŃiile

erorilor materiale la registratura organului fiscal competent efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare
sau la posta, prin scrisoare recomandata;
pentru supravegherea sănătăŃii lucrătorilor, aceştia nefiind
 compartimentul de specialitate va comunica în scris implicaŃi în niciun fel în costurile aferente supravegherii
persoanei impozabile data, ora si locul la care trebuie sa medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
se prezinte, precum si documentele necesare justificarii
CIRCULARA nr. 10 din 2 mai 2007 privind nivelul ratei
erorilor.
dobânzii de referinŃă a Băncii NaŃionale a României valabil
In situatia în care în urma corectarii erorilor rezulta o suma în luna mai 2007 (MO 305/2007)
negativa de TVA, persoana impozabila o va prelua în decontul
perioadei fiscale urmatoare, la sectiunea "Regularizari", rândul Pentru luna mai 2007, nivelul ratei dobânzii de referinŃă a
"Soldul sumei negative a TVA reportata din perioada Băncii NaŃionale a României este de 7,50% pe an.
precedenta, pentru care nu s-a solicitat rambursare".
ORDIN nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea
In situatia în care în urma corectarii erorilor rezulta o suma Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN (MO
pozitiva de TVA, persoana impozabila o va prelua în decontul 293/2007)
perioadei fiscale urmatoare, la sectiunea "Regularizari", rândul
"Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente Prezentul Ordin intra in vigoare la 1 ianuarie 2008 si
neachitata pâna la data depunerii decontului de TVA". actualizeaza lista Clasificarii activitatilor din economia nationala
Actualizarea a fost efectuata cu respectarea
Termenul de plata a diferentei pozitive de TVA se stabileste, – CAEN.
potrivit reglementarilor legale, în functie de data comunicarii prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1893/2006
de modificare a Regulamentului Consiliului CEE nr. 3.037/90
deciziei de corectare sau a înstiintarii, dupa caz.
privind Nomenclatorul Activitatilor din CE - NACE Rev. 2.
ORDIN nr. 530 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea
Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a TVA HOTARARE nr. 33 din 24 aprilie 2007 pentru aprobarea
catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a
obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, activelor fondurilor de pensii administrate privat (MO
290/2007)
stabilite in afara Comunitatii (MO 267/2007)
Se reglementeaza modalitatea de solutionare a cererii de
rambursare, termenele de verificare, continutul dosarului privind
solutionarea cererii de rambursare. Pentru a beneficia de
rambursare persoana impozabila nerezidenta trebui sa-si
desemneze un reprezentant fiscal care trebuie sa se
inregistreze la organele fiscale din raza sa teritoriala.

Poate fi depozitar al activelor fondurilor de pensii administrate
privat institutia de credit din Romania, autorizata de BNR si
institutia de credit autorizata de autoritatea similara din statul
apartinand UE sau SEE.
Hotararea prezinta documentatia necesara obtinerii avizului
pentru depozitar, activitate de depozitare, conditii de retragere
a avizului.
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ORDIN nr. 187 din 16 mai 2007 privind susŃinerea Prin contributii sociale datorate de angajator se intelege
examenului pentru atribuirea calităŃii de consultant fiscal - contributia de asigurări sociale, contributia de asigurare pentru
accidente de muncă si boli profesionale, contributia pentru
sesiunea iunie 2007 (MO 343/2007)
asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurări pentru
Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc somaj.
în Bucuresti, în ziua de 17 iunie 2007.
Ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2
Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul ani de la data indeplinirii obligatiei. Ajutorul financiar se virează,
Ministerului Economiei si Finantelor pâna la data de 8 iunie la cerere, din bugetul asigurărilor pentru somaj, angajatorilor
2007.
care nu inregistrează debite provenind din neplata contributiilor
Inscrierile la examen si depunerea dosarelor se fac în perioada sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la
21 mai-1 iunie 2007, inclusiv, în municipiul Bucuresti, la sediul data aprobării cererii.
Scolii de finante publice si vama din strada Lucretiu Patrascanu
ANGAJARE IN TIMPUL VACANTEI
nr. 10, sectorul 3.
In timpul vacantei de vara studentii sau elevii se pot angaja
REMINDER: Facilităti acordate angajatorilor pentru
temporar pentru diferite activitati sezoniere. Nu au acet drept
angajarea tinerilor absolventi de institutii de invătămant
tinerii sub 15 ani iar cei intre 15 si 16 ani numai cu acordul
Angajatorii care incadrează in muncă pe durată nedeterminată parintilor. Nu pot desfasura activitati in locuri de munca grele,
absolventi ai unor institutii de invătămant primesc, pe o vatamatoare sau periculoase decat dupa implinirea varstei de
18 ani.
perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

 1 salariu minim de bază minim brut pe tară, in vigoare la Angajarea se poate face in baza contractelor de munca pe

data incadrării in muncă, pentru absolventii ciclului inferior durata determinata. Perioada de proba este de 5 zile lucratoare
pentru o durata a contractului de munca mai mica de 3 luni.
al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
Durata timpului de munca, pentru salariatii avand pana la 18
 1,2 salarii de bază minime brute pe tară, in vigoare la data
ani, nu poate depasi 6 ore/zi.
incadrării in muncă, pentru absolventii de invătămant
secundar superior sau invătămant postliceal;
Exista si posibilitatea efectuarii unei perioade de practica, mai
 1,5 salarii de bază minime brute pe tară, in vigoare la data ales pentru studenti, dar aceasta nu se remunereaza.
incadrării in muncă, pentru absolventii de invătămant Forma de angajare in baza conventiilor civile este inca in
superior;
discutie, organele de control fiscal nerecunoscand conventiile
Pentru a beneficia de prevederile legii, angajatorii au civile si asimilandu-le contractelor individuale de munca, cu
obligativitatea mentinerii
raporturilor de muncă ale toate obligatiile sociale si fiscale ce rezulta din acestea.
absolventilor cel putin 3 ani de la data inceperii activitătii.
Această obligativitate nu este aplicabilă in situatia in care REMINDER
incetarea raporturilor de muncă are loc din initiativa sau din
motive imputabile angajatului.
Regulament valutar (Norma nr. 26/2006 - MO1031/2006)
Angajatorii vor incheia, anual, cu agentia pentru ocuparea fortei
de muncă judeteană sau a Municipiului Bucuresti o conventie
pentru fiecare promotie de absolventi ai institutiilor de
invătămant si vor depune odată cu declaratia lunară privind
obligatiile de plată către bugetul asigurarilor pentru somaj si un
tabel nominal cuprinzand persoanele pentru care beneficiază
de deducerile respective.
Angajatorii care indeplinesc obligatia de mai sus, respectiv
mentinerea raporturilor de muncă cel putin 3 ani, vor primi,
pentru fiecare an ulterior de continuare a raporturilor de muncă,
un ajutor financiar egal cu suma aferentă contributiilor sociale
datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate,
conform legii.

Clienţii rezidenţi ai instituţiilor de credit au obligaţia să
completeze formularul Declaraţie de încasare externa (DIE)
pentru orice încasare de la nerezidenţi, a cărei valoare este
egală ori mai mare de 12.500 euro sau echivalent la data
încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea
conturilor lor.
Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE şi în
cazul depunerilor de valută în numerar la instituţiile de credit,
dacă aceasta provine din încasări de la nerezidenţi, numai
pentru sumele egale ori mai mari de 12.500 euro sau echivalent
la data depunerii.

Alăturaţi-vă echipei!

APEX Team este în continuă dezvoltare şi de aceea doreşte să
îşi completeze echipa cu noi contabili seniori şi juniori.

Trimiteţi C.V. la: recrutare@apex-team.ro
Aplicaţia dumneavoastră va fi tratată cu discreţie.
© 2007 APEX Team International

Pag. 4

INDICATORI SOCIALI
Contributii 2007

Angajator (rata %)

Contributia pentru asigurari sociale

Contributia pentru concedii medicale si indemnizatii
de asigurari de sanatate
Contributia pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributia la fondul de somaj
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate

19,5 % pentru conditii normale de munca
24,5% pentru conditii deosebite de munca
29,5% pentru conditii speciale de munca
0,85%
0,4% - 3,6% in functie de codul CAEN al activitatii
principale
2%
0,25%
6%

Comisionul ITM
Impozitul pe veniturile din salarii
Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap
(pentru societatile care au peste 50 salariati)
Valoarea unui tichet de masa
Salariul minim pe economie (brut)

Angajat
(rata %)
9,5%

1%
6,5%

0,25% sau 0,75%
16%
4 * 50% salariu minim pe economie (390 RON) la
fiecare 100 de salariati
7,41 RON
390 RON
440 RON Contract colectiv de munca la nivel national
880 RON pentru functii care necesita studii superioare

Câştigul salarial mediu nominal brut INSSE Martie
2007
Diurna (in tara)
Pentru angajatii institutiilor publice
Pentru angajatii din sectorul privat (*2,5)

1.364 RON

13 RON
32,50 RON

Control valutar (Regulamentul nr. 4 din 1 aprilie 2005 – MO AGENDA lunii iunie 2007
297/2005)
Zilnic nu uitati:
Trebuie declarate la autorităţile vamale instrumentele de plată
 Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul
în valută şi în monedă naţională sub formă de numerar, care
intocmit in format electronic);
sunt egale sau depăşesc echivalentul a 10.000 euro/persoană

Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari;
/călătorie.
La final de luna nu uitati:
Prevenirea şi combaterea spălării banilor (Decizie nr. 496
 Sa completati Registrul Jurnal;
din 1 martie 2006 – MO 623/2006)
Operaţiunile suspecte de spălare a banilor prin cont bancar şi
depunere/retragere în numerar, a căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se
realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele
trebuie sa fi raportate de entitati reglementate prin “Raportul de
tranzactii suspecte”, in 24 ore la Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spălării Banilor.

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

 Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii.
Pentru indeplinirea noilor reglementari in domeniul TVA:

 Mentionati pe documentele emise catre partenerii din

CetăŃenii din statele membre ale Uniunii Europene nu vor
mai avea nevoie de permise pentru a munci în România 
(Sursa: http://www.guv.ro/ )

Uniunea Europeana codul de inregistrare in scopuri de
TVA;
Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile
primite;

 Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;

Guvernul a aprobat miercuri 23.05.2007 un Memorandum
privind liberalizarea accesului cetăŃenilor Uniunii Europene şi ai 
SpaŃiului Economic European pe piaŃa muncii din România.
Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse va elabora, în

perioada următoare, un proiect de act normativ pentru
modificarea reglementărilor actuale.

Verificati mentiunilor referitoare la TVA (ex. „taxare
inversa”, „operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe
factura;
Inscrierea pe facturile primite a sumei de TVA in cazul
taxarii inverse;

 Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale

Deschiderea pieŃei muncii din România către cetăŃenii UE poate
influenŃa în mod pozitiv decizia celorlalte State Membre atunci
când îşi vor revizuiri politica privind circulaŃia lucrătorilor români. 

primite;
Completati Registrul non-transferurilor;

 Mentionati

in contractele comerciale contractate şi
decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat
(BNR sau cursul bancii comerciale).
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In cursul lunii nu uitati :
Că luni, 11 iunie, este ultima zi pentru depunerea:

Ca luni, 25 iunie este ultima zi pentru plata:

 declaratiei-decont privind sumele incasate reprezentand  accizelor
taxa hotelieră.
 impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia
Că luni, 11 iunie, este ultima zi pentru plata:

interna






impozitului pe veniturile nerezidentilor


 impozitului pe veniturile din activităti independente (transa 
II);

 impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, cu 
exceptia veniturilor din arendare (transa II);

 impozitului pe venitul din activităti agricole – in sistem real

(transa II);
 taxei pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate (transa 
II).

Că miercuri, 20 iunie, este ultima zi pentru plata:


impozitului pe veniturile din dividende

 taxei hoteliere;
 taxei pentru serviciul de reclamă si publicitate.
Că vineri, 15 iunie, este ultima zi pentru depunerea:

 declaratiei INTRASTAT aferenta lunii mai 2007.
Că vineri, 15 iunie, este ultima zi pentru plata:

 impozitului pe reprezentante (50% din suma forfetară de
4.000 Euro).
Ca luni, 25 iunie este ultima zi pentru depunerea:

TVA
impozitului pe salarii
impozitului pe veniturile din activitati independente, cu
regim de retinere la sursa
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
asigurări sociale de sănătate

 contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj
 plata comisionului pentru păstrarea si completarea
carnetelor de muncă

 declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general  contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli
consolidat (formular 100);

profesionale

 decontului de TVA (formular 300);
 varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele
cu handicap neancadrate
 declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale;
 contributiei la Fondul pentru mediu
 declaratiei privind obligatiile de plată către bugetul fondului  taxei pe jocurile de noroc



national unic de asigurări sociale de sănătate pentru
asigurări sociale de sănătate si pentru concedii si Că luni, 2 iulie, este ultima zi pentru depunerea:
indemnizatii de asigurări sociale de sănătate;
 declaratiei anuale privind veniturile din activităti agricole
listele privind evidenta nominală a asiguratilor si a
(pe bază de norme de venit) pentru anul 2006 (formular
obligatiilor de plată către Fondul national unic de asigurări
215, cod 14.13.01.13/9);
sociale de sănătate;
 declaratiei informative anuale privind impozitul retinut pe

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

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

veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de
venit pentru anul 2006 (formular 205, cod 14.13.01.13/l) :
venituri din dividende, venituri din dobanzi, venituri din
premii si din jocuri de noroc, venituri din pensii, venituri din
lichidare/dizolvare si alte venituri.

 decontului special de TVA (formular 301);
 declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din Declaratiile mentionate anterior, cat si programele de asistenta
strainatate obtinute de catre persoanele fizice care in completarea lor pot fi descarcate de pe web-site-ul
desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele Ministerului de Finante : www.mfinante.ro
fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si
posturilor consulare acreditate in Romania (formular 224);

 declaratiei privind obligatiile de plata la veniturile Fondului
pentru mediu.
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Echipa APEX Team 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.
B-dul Dacia 56,
Bucuresti, Sector 2
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
ACCOUNTING AND PAYROLL
EXPERT TEAM

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

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 International
isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste publicatii.
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