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HOTĂRÂRE nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe țară garantat în plată (MO 1045/2018) 
Hotărârea modifică nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 
fiind definite două praguri minime. 
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul de bază se stabilește la suma de 2.080 
lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, re-
prezentând 12.43 lei/oră. Acesta nu include sporuri și alte adaosuri. 
Totodată, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru 
care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an 
în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în 
plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 
lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, re-
prezentând 14.044 lei/oră. 
Nivelul de referință al salariului minim luat în calcul la determinarea diverselor al-
tor obligații fiscale și legale este cel de 2.080 lei. Astfel, dacă reglementările curen-
te ale Codului Fiscal se mențin, plafonul anual luat în calcul la determinarea CAS și 
CASS de către cei ce obțin alte venituri decât salariale, se va calcula în baza nivelu-
lui de 2.080 lei, adică va fi de 2.080 lei x 12 luni = 24.960 lei. 
Observăm în premieră introducerea a două niveluri de referință a salariului minim. 
Trebuie subliniat că absolvirea unor studii superioare și înregistrarea unei vechimi 
în muncă de peste 1 an, nu implică automat obligativitatea plafonului majorat al 
salariului minim, dacă încadrarea în muncă este în altă activitate decât în domeniul 
absolvit. De asemenea, funcția de încadrare trebuie să impună necesitatea studiilor 
superioare pentru a beneficia de nivelul superior al salariului minim. 
Pentru contractele cu timp parțial se va aplica același raționament ca și pentru nor-
ma întreagă și se va lua nivelul salariului minim corespunzător. 
Referitor la amenzi, acestea vor rămâne și în 2019 calculate pe baza valorii de 145 
lei pentru un punct de amendă, conform OUG 96/2018. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind insti‐
tuirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 
fiscal ‐ bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și pro‐
rogarea unor termene (MO 1116/2018) 
Ordonanța aduce multiple modificări de natură fiscală, economică și bugetară, fiind 
publicată în ultimele ediții ale Monitorului Oficial din 2018. Textul Ordonanței din 
Monitorul Oficial are nu mai puțin de 24 de pagini. 
Prezentăm în cele ce urmează un sumar al principalelor noutăți aduse de această 
Ordonanță. 
TVA ‐ aplicarea măsurilor de simplificare (taxarea inversă) 
Este prelungită aplicarea măsurilor de simplificare (taxarea inversă) până la 30 iu-
nie 2022 pentru livrarea de: 
 cereale și plante tehnice 
 certificate de emisie de gaze 
 energie electrică către un comerciant cumpărător revânzător 
 certificate verzi 
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 telefoane mobile 
 microprocesoare 
 tablete și laptop-uri. 
Rămân în continuare aplicabile măsurile de simplificare pentru restul categoriilor pentru 
care nu există limită de timp (deșeuri, masă lemnoasă, terenuri, construcții etc). 
Modificări importante pentru salariații din domeniul construcțiilor 
Noul nivel al salariului minim în construcții 
În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de 
bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și 
alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 
167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 
Prevederile se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute de Ordonanță, adică cele 
definite de codurile CAEN 41.42.43 - secțiunea F - Construcții și următoarele domenii de 
producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN : 
 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 
 2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic 
 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă 

arsă 
 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții 
 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 
 2363 - Fabricarea betonului 
 2364 - Fabricarea mortarului 
 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 
 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 
 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 
 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții 
 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal 
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 
 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei 

calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 
 0812 - Extracția pietrișului și nisipului 
 711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică; 
Facilități fiscale în domeniul construcțiilor 
Noile facilități fiscale în domeniul construcțiilor prevăd : 
 Scutirea de impozit a veniturilor din salarii, dacă salariul brut este între 3.000 și 

30.000 lei lunar. 
 Reducerea contribuției de asigurări sociale (CAS) de la 25% la 21,25%, prin scutirea 

acestor persoane de la plata contribuției la fondul de pensii administrat privat 
(pilonul II) (*) 

 Scutirea de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) – acești an-
gajați vor fi asigurați la sănătate fără plata contribuției 

 Scutirea angajatorilor de la plata CAS de 4% sau 8% care este datorată în cazul con-
tractelor cu condiții deosebite de muncă, respectiv condiții speciale de muncă 

 Reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) de la nivelul de 2,25% la 
nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salaria-
le. Conform articolului 2206aliniatul (4), 15% din CAM se face venit la Fondul de ga-
rantare pentru plata creanțelor salariale, în consecință, cota CAM pentru societățile 
care îndeplinesc criteriile de aplicare a facilităților se va reduce de la 2,25% la 
0,3375%. 

(*) aceasta este interpretarea dată textului neclar apărut în Monitorul Oficial, text din care 
s-a omis verbul „se reduce” sau „crește”. Înțelegerea noastră este că s-a dorit reducerea 
contribuției la CAS (pensii), prin scutirea de partea ce se vira la Pilonul II de pensii, in va-
loare de 3,75%. În mod cert textul va trebui să fie corectat de legiuitor și vom reveni cu de-
talii în funcție de varianta finală, corectă. 
Angajații societăților din domeniul construcțiilor pentru care sunt îndeplinite condițiile 
de mai sus, beneficiază în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 de drepturile 
acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, siste-
mul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv de concedii și indemnizații de asigurări sociale de 

Modificări 
importante privind 

salariile în 
domeniul 

construcțiilor 



Pagina 3 

Newsletter 

 © 2018 APEX Team International 

sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă. Perioa-
dele lucrate în sectorul construcțiilor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea drep-
tului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. 
 
Condițiile ce trebuie îndeplinite : 
Angajatorii trebuie să realizeze o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de con-
strucții enumerate mai sus. Cifra de afaceri este calculată cumulat de la începutul anului, 
inclusiv luna în care aplică scutirea. Se aplică doar salariilor brute acordate în limitele 
specificate mai sus.  
Declarația D112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și 
evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere 
pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii. 
Facilitatea este aplicabilă pe perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028. 
 

Comentariile APEX 
Articolul prin care se stabilește noul nivel al salariului minim pentru construcții, nu face 
distincție între funcția și poziția ocupată de un angajat al unei societăți din domeniul con-
strucțiilor, practic nivelul de 3.000 lei al salariului minim ar deveni obligatoriu pentru 
orice angajat al unei asemenea societăți, chiar dacă este angajat pe un post administrativ. 
De asemenea, acest nivel minim ar deveni baza de referință și pentru calculul taxelor și 
impozitelor datorate pentru salariații cu timp parțial.  
Pe de altă parte, facilitățile fiscale oferite acestui domeniu sunt condiționate și de structu-
ra cifrei de afaceri a angajatorului. Aplicarea nivelului majorat al salariului minim nu pa-
re să țină seama dacă angajații beneficiază sau nu de facilități, cel puțin la felul în care 
sunt definite prevederile în acest moment în Ordonanță. De aici apar multe întrebări și 
probleme practice cum ar fi:  
 aplicarea nivelului majorat al salariului minim oricărui angajat al societății? 
 ce se întâmplă dacă societatea are trecut unul din codurile CAEN și nu îl folosește, sau 

este doar o activitate secundară? 
 ce se întâmplă în perioada în care nu există cifră de afaceri realizată, situație specifi-

că activităților sezoniere din construcții (exemplu: în primele luni ale anului, când 
este perioadă rece) sau în cazul lucrărilor de anvergură la care cifra de afaceri se re-
cunoaște doar când se aprobă situațiile de lucrări și se emit facturile.  

Este clar că stabilirea noilor reglementări s-a făcut în mare grabă, fără a fi consultat me-
diul economic și fără a lua în calcul diversele probleme reale, practice. A obliga o societa-
te din domeniul construcțiilor ca cel mai mic nivel al salariului să fie de 3.000 lei, indife-
rent de funcția și poziția ocupată de angajat, poate duce la falimentul și închiderea multor 
societăți din domeniu.  
Este posibil totuși ca în perioada următoare să fie modificate / clarificate aceste preve-
deri pentru a nu conduce la situațiile absurde menționate mai sus. 
Pilonul II de pensii 
O persoană participantă la un fond de pensii poate opta, pe bază de cerere individuală, 
dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond, să se transfere la sistemul 
public de pensii.  
Fondurile deținute până la data transferului rămân în contul personal al participantului 
până la deschiderea dreptului la pensia privată. 
Sunt mărite criteriile minimale de capital social care se adresează administratorilor fon-
durilor de pensii și sunt limitate comisioanele practicate de aceștia. 
Baza de calcul a contribuțiilor sociale pentru contractele de muncă cu timp 
parțial 
Baza de calcul pentru asigurările sociale obligatorii (CAS și CASS) este salariul minim 
brut corespunzător cu vechimea și nivelul studiilor impuse de activitatea desfășurată.  
Așa cum am menționat și la prevederile HG 937/2018 care reglementează noile niveluri 
ale salariului minim brut pe țară, pentru contractele cu timp parțial, se va aplica același 
raționament ca și pentru norma întreagă și se va lua nivelul salariului minim corespunză-
tor. Conform reglementărilor existente, salariatul suportă asigurările sociale la nivelul 
salariului său brut, iar diferența este suportată de angajator suplimentar. 

Transferul de la 
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Practic, începând cu 1 ianuarie 2019 avem 3 niveluri ale salariului minim, niveluri luate 
în calcul pentru stabilirea CAS și CASS pentru angajații cu timp parțial: 
 2.080 lei – nivelul de bază 
 2.350 lei - pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de stu-

dii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superi-
oare 

 3.000 lei în domeniul construcțiilor. 
Limitarea utilizării zilierilor 
Zilierii vor putea fi angajați doar în următoarele 3 sectoare de activitate:  
a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01 
b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02 
c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03. 
În plus, o persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în 
decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor 
care prestează activități în domeniul creșterii animalelor, activități sezoniere în cadrul 
grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul 
viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. 
Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod con-
tinuu în activitățile de tip zilier. 
Uniformizarea tratamentului fiscal pentru biletele de valoare 
Biletele de valoare, reglementate de Legea 165/2018, cuprind tichetele de masă, tichetele 
cadou, tichetele de creșă, voucherele de vacanță și tichetele culturale. 
Este uniformizat tratamentul fiscal al biletelor de valoare, fiind din 2019 incluse în ace-
lași tratament și tichetele culturale. Astfel, veniturile persoanelor fizice primite sub for-
ma biletelor de valoare, sunt asimilate veniturilor salariale și se impozitează cu impozit 
pe venit (10%). Nu se datorează asigurări sociale obligatorii dacă acordarea lor se face în 
conformitate cu Legea 165/2018 privind biletele de valoare. 
Excepție de la depunerea Declarației Unice 
Este adăugată o nouă excepție de la depunerea Declarației unice privind impozitul pe ve-
nit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile din cedarea fo-
losinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și nu s-a optat pentru stabilirea 
venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile 
pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente.  
Reamintim că persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor 
din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, 
începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activități 
independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. 
Clarificarea tratamentului veniturilor din dividende distribuite anterior anu‐
lui 2018, dar plătite după 1 ianuarie 2018 
Se clarifică situația veniturilor din dividende distribuite către persoanele fizice în perioa-
da anterioară datei de 1 ianuarie 2018, dar plătite după această dată, din punctul de vede-
re al contribuției la sănătate. Astfel, se clarifică faptul că în sfera declarației unice doar 
dividendele distribuite și plătite după 1 ianuarie 2018. Se evită astfel plata dublă a contri-
buției la asigurările sociale de sănătate. 
Taxa pe active – o nouă taxă datorată de instituțiile bancare asupra activelor 
financiare 
Se instituie o taxă pe activele financiare ale instituțiilor bancare, taxă datorată dacă me-
dia trimestrială a dobânzii ROBOR este mai mare de 2%.  
Taxa pe active se datorează trimestrial asupra activelor financiare existente la sfârșitul 
trimestrului de calcul, astfel cum sunt înregistrate în evidența contabilă, ajustate, după 
caz, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 
Media trimestrială ROBOR se stabilește pe baza ratelor ROBOR la 3 luni și la 6 luni, calcu-
late și publicate de BNR pentru ultimul trimestru/semestru anterior trimestrului de cal-
cul.  
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Taxa se datorează în cote progresive, în funcție de câte puncte procentuale sunt înregis-
trate de indicatorul ROBOR peste pragul de referință de 2%, astfel : 

 
Noua taxă se datorează trimestrial, până pe data de 25 a lunii următoare. 
O nouă taxă datorată de organizatorii jocurilor de noroc 
Începând cu 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc online, prevăzuți în OUG 
77/2009, au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% din totalul taxelor de par-
ticipare încasate lunar.  
Taxa se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. 
Ordonanța aduce și alte modificări în ceea ce privește taxele de licențiere ale organizato-
rilor de jocuri de noroc și contribuțiile anuale datorate către ONJN.  
Restituirea taxei de primă înmatriculare  
Termenele de restituire a taxei de primă înmatriculare, cu diversele denumiri pe care le-a 
avut de-a lungul timpului, prevăzute de OUG nr. 52/2017, se prelungesc până la data de 
30 iunie 2019.  
Impozite în domeniul energetic 
Impozitul special pe activitatea cu caracter de monopol din sectorul energiei electrice și 
al gazului natural, adoptat prin OG nr. 5/2013, respectiv impozitul pe exploatarea resurse-
lor naturale prevăzut de OG nr. 6/2013, se prorogă până la data de 31 decembrie 2021.  
Aceste impozite ar fi trebuit să se aplice doar până la 31 decembrie 2018. 
De asemenea, titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și 
termice în cogenerare pentru componenta energia electrică, al gazelor naturale, vor plăti 
o contribuție de 2% din cifra de afaceri ce face obiectul licenței acordate. Această contri-
buție se va plăti către ANRE. 
Ordonanța introduce plafonarea prețului gazelor naturale extrase de pe teritoriul Români-
ei la prețul de 68 lei/MWh. Măsura se va aplica pe perioada 1 aprilie 2019-23 februarie 
2022 
Eșalonarea la plată 
Se modifică prevederile Codului de Procedură Fiscală în ceea ce privește eșalonarea la 
plată. Devine posibilă suplimentarea sumelor eșalonate la plată cu anumite categorii de 
creanțe bugetare, iar într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracțiune de an, pot fi 
depuse două cereri.  
Valoarea punctului de pensie 
Începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei, 
urmând a fi majorat cu 15% de la 1 septembrie 2019, adică la valoarea de 1.265 lei. 
Alte măsuri 
Ordonanța introduce și alte măsuri cum ar fi : 
 Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții ce va avea un buget uriaș și are ca rol 

finanțarea proiectelor de investiții în domeniul sănătății, educației, apă-canalizare, 
energie electrică, gaze, transport, drumuri, salubrizare. 

 Înființarea Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvolta-
rea stațiunilor balneare 

 Înființarea programului "gROwth - investim în copii, investim în viitor" 
 Înființarea Fondului de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat 
 Diverse prevederi privind salarizarea personalului din sistemul bugetar 
 Noi taxe în ceea ce privește licențele din domeniul comunicațiilor electronice. 

Media trimestrială a ratelor ROBOR peste 
pragul de referință de 2% 

Cota de impozitare asupra activelor 
financiare 

<= 0,5 0,1% 

0,51 – 1 0,2% 

1,01 – 1,5 0,3% 

1,51 – 2 0,4% 

>2 0,5% 
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ORDIN nr. 3659 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor de 
aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 1037/2018) 
Ordinul aduce clarificări cu privire la încadrarea operațiunilor de alimentație publică în 
categoria prestărilor de servicii de restaurant sau catering pentru care se aplică cota re-
dusă de TVA de 5%, cotă în vigoare începând cu 1 noiembrie 2018.  
Reamintim că pentru livrările de alimente, inclusiv pentru livrările de alimente cu amă-
nuntul, se aplică cota redusă de 9%, iar pentru băuturi este aplicabilă cota de 9% sau 
19%. Astfel, a fost necesar acest Ordin pentru a fi definite criterii de diferențiere între 
prestările de servicii de restaurant/catering și livrările de bunuri alimentare. 
Ordinul face trimitere la definiția activităților de restaurant și catering prevăzută atât în 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere 
în aplicare a Directivei de TVA, cât și în Normele metodologice de aplicare a Titlului VII – 
TVA din Codul fiscal.  
Ordinul a preluat din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) mai mul-
te elemente care asigură departajarea prestărilor de servicii de restaurant / catering de 
livrările de bunuri alimentare. Sunt menționate de Ordin Hotărârile CJUE în cauzele cone-
xate C-497/09 Manfred Bog, C-499/09 CinemaxX Entertainment GmbH & Co. K, C-501/09 
Lothar Lohmeyer și C-502/09 Fleischerei Nier GmbH & Co. KG. 
Trebuie subliniat că prestarea de servicii de restaurant și catering este caracterizată nu 
numai de servirea unor produse alimentare și/sau băuturi, dar elementele distinctive ca-
re o caracterizează presupun existența unor servicii auxiliare, cum ar fi : 
 furnizarea unui cadru adecvat care permite consumul alimentelor 
 servirea alimentelor 
 furnizarea/punerea la dispoziție de personal de servire, de bucătari sau de personal 

pentru curățenie 
 punerea la dispoziție a veselei sau a tacâmurilor 
 punerea la dispoziție a unui mobilier adecvat consumului alimentelor, cum sunt mese-

le și scaunele 
 curățarea sau debarasarea meselor 
 consultanță individuală privind alegerea alimentelor 
 consilierea clienților cu privire la compoziția și cantitatea mâncării pentru anumite 

evenimente. 
Există o serie de servicii conexe care sunt caracteristice activității de livrare de bunuri 
alimentare pentru care se aplică cota de TVA de 9%: 
 prezentarea alimentelor la raft 
 prepararea alimentelor 
 transportul (livrarea) alimentelor la destinația indicată de client 
 răcirea sau încălzirea alimentelor 
 ambalarea alimentelor 
 punerea la dispoziția clientului de tacâmuri de unică folosință 
 furnizarea de șervețele de hârtie, de muștar, ketchup, maioneză sau altele similare 
 furnizarea de cutii de gunoi 
 prezentarea generală a ofertei/meniului. 
În consecință, este necesară o analiză atentă a criteriilor pentru diferențierea prestărilor 
de servicii de restaurant / catering de livrările de bunuri și implicit de aplicarea cotei co-
recte de TVA. 
Un alt aspect menționat de Ordin este că aplicarea cotei reduse de TVA de 5% nu este 
condiționată de existența codului CAEN pentru servicii de restaurant și catering, ci doar 
de activitatea în sine, iar pentru unitățile ce efectuează livrarea alimentelor, dar și consu-
mul în incinta restaurantului, facturarea se face cu cota de TVA de 5% sau 9%, în funcție 
de comanda clientului exprimată la lansarea acesteia. 

ORDIN nr. 2565 din 13 decembrie 2018 pentru stabilirea valorii nominale in‐
dexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018 (MO 
1086/2018) 
Ordinul menține valoarea maximală a unui tichet de masă, pentru semestrul II al anului 
2018, la 15,18 lei. 
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ORDIN nr. 3893 din 27 decembrie 2018 privind deschiderea contului unic 
pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 
203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravențio‐
nale (MO 1105/2018) 
Ordinul reglementează noile conturi unice deschis pentru achitarea amenzilor contraven-
ționale ale persoanelor fizice. Acest ordin vine în contextul intrării în vigoare de la 1 ianu-
arie 2019 a prevederilor Legii 203/2018 privind plata amenzilor într-un cont unic. Fac 
obiectul acestei legi toate amenzile date persoanelor fizice indiferent de obiectul sancțiu-
nii. Pentru amenzile privind regimul circulației pe drumurile publice legea se aplică în 
sistem pilot.  
De asemenea, Legea 203/2018 a introdus titlul de creanță electronic ce cuprinde elemente 
de identificare a contravenientului descrise în procesul verbal de contravenție și, respec-
tiv,  procedura de urmărire electronică a încasării amenzii în funcție de calea procedurală 
urmărită de contravenient, cum ar fi plângerea la instanța de judecată competentă și exis-
tența unei hotărâri judecătorești. 
Reamintim că amenzile sunt venituri ale bugetului de stat, cu excepția amenzilor privind 
circulația pe drumurile publice, ce sunt venituri ale unității administrativ teritoriale unde 
a avut loc fapta sancționată contravențional.  
În scopul încasării amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice de către agenții 
constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidență unică a procese-
lor-verbale de contravenție și modalitatea de preluare și transmitere în sistem informatic 
a datelor necesare creării titlului de creanță electronic, la Trezoreria operativă centrală și 
la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid conturile: 
 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice cu 

domiciliu în România" 
 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice 

fără domiciliu în România". 
Plățile către aceste conturi trebuie codificate cu codul de identificare fiscală atribuit Tre-
zoreriei Statului, adică 8609468.  
Sumele încasate de ministerul finanțelor în aceste conturi unice, se virează în maxim 2 
zile lucrătoare de la încasare, în contul de venituri bugetare aferent bugetului de stat sau 
după caz în contul de venituri ale bugetului local. 
Prevederile intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

ORDIN nr. 3148 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea Nomenclatorului 
obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, aprobat prin Ordinul preșe‐
dintelui ANAF nr. 1.612/2018 (MO 1091/2018) 
Ordinul modifică Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic, fiind 
eliminată poziția 25 "Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în Româ-
nia de persoane fizice nerezidente".  

ORDIN nr. 3105 din 11 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Or‐
dinului președintelui ANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținu‐
tului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim 
de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 1067/2018) 
Ordinul modifică și completează Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, 
astfel : 
 este eliminată poziția 21 "Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate 

în România de persoane fizice nerezidente" 
 sunt adăugate trei categorii de creanțe bugetare reglementate de Legea nr. 256/2018 

pentru exploatarea zăcămintelor petroliere offshore:  
ο Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore 
ο Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitării dreptului de folosință 
ο Despăgubiri acordate pentru pagube cauzate. 

Aceste impozite și taxe vor fi declarate la bugetul de stat prin declarația 100. 
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 decembrie 2018 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (MO 
1062/2018) 
Ordonanța coroborează prevederile Codului fiscal și ale Legii 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății din perspectiva persoanelor fizice ce realizează alte venituri decât de 
natură salarială, depășesc plafonul de scutire și au obligația plății contribuției la asigură-
rile sociale de sănătate (CASS).  
Ordonanța reglementează perioada de asigurare în sistemul public de sănătate pentru 
pachetul de bază, pentru persoanele fizice ce plătesc CASS pentru alte venituri decât de 
natură salarială. În acest sens, calitatea de asigurat începe la data depunerii Declarației 
unice, pentru plata CASS, iar perioada acoperită de asigurare este până la data la care 
persoana fizică are obligația să depună următoarea Declarație unică privind asigurarea la 
sănătate (15 martie a anului următor). 
Procedura este aplicabilă și pentru persoanele fizice ce nu realizează venituri sau reali-
zează venituri într-o sumă mai mică decât plafonul ce obligă la plata contribuției. Aceste 
persoane au dreptul să se asigure în sistemul public de sănătate prin opțiune, prin depu-
nerea Declarației unice. Perioada acoperită de asigurare este identică din punctul de ve-
dere al funcționării procedurii de depunere a declarației de asigurare. Aceste persoane 
beneficiază de asigurare plătind contribuția la sănătate pentru 6 luni dintr-un an. 

ORDIN nr. 2846 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de anu‐
lare a obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contri‐
buția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit 
art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum și pentru aprobarea modelu‐
lui și conținutului unor formulare (MO 1032/2018) 
Ordinul aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de im-
punere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice 
potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" cât și formularistica necesară. 
Practic, Ordinul se referă la situația persoanelor fizice ce au avut obligația depunerii de-
clarațiilor de impunere pentru veniturile realizate (altele decât din natură salarială), ve-
nituri supuse contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) și nu și-au îndeplinit 
această obligație, fiind emise decizii de impunere de către organele fiscale. În situația în 
care persoana fizică își îndeplinește obligația de depunere a Declarației unice, încetează 
aplicabilitatea Deciziei de impunere din oficiu, fiind necesară anularea acesteia. Ordinul 
reglementează procedura efectivă de anulare a acestor decizii de impunere. 

LEGE nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 1028/2018) 
Legea modifică art. 453 din Codul Fiscal referitor la definiția clădirii din punct de vedere 
al impozitului pe clădire. Mai exact, noua definiție include în categoria clădirilor și con-
strucțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene. Implicit acestea vor 
face obiectul impozitului pe clădiri. 
Noua definiție a clădirii este : orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul 
acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încă-
peri ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instala-
ții, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt 
pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construc-
țiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene. 
Modificarea a intrat în vigoare de la 7 decembrie 2018. 

ORDIN nr. 3040 din 4 decembrie 2018 privind stabilirea operațiunilor care 
dau dreptul la debitarea contului de TVA (MO 1069/2018) 
Ordinul extinde lista operațiunilor de debitare asupra contului de TVA folosit de entitățile 
ce aplică sistemul de plată defalcată a TVA (numit și split TVA). Aceste noi operațiuni in-
troduse de acest ordin sunt : 
a) înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, de către organele de executare 

silită competente; 
b) înființarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, de organele de 
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executare silită competente; 
c) înființarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități 

sau instituții publice, de către organele de executare silită competente; 
d) valorificarea bunurilor sechestrate/intrate în proprietatea privată a statului, de către 

organele de executare silită competente și cele de valorificare a bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului; 

e) compensarea obligațiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanțe bugetare aprobate 
la restituire, în limita sumelor ce au fost compensate; 

f) alte situații în care TVA aferentă achizițiilor de bunuri și/sau servicii a fost achitată 
de titular dintr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace 
de plată, acesta neavând obligația efectuării plății din contul de TVA. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018 privind modificarea 
și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor ter‐
mene (MO 1058/2018) 
Ordonanța aduce modificări și completări mai multor acte normative. 
În ceea ce privește acordarea voucherelor de vacanță de către instituțiile publice, se extin-
de acordarea anuală a acestora și în perioada în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 
2020, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. Anterior acestea au fost acordate în pe-
rioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018. 
Se amână până la 1 ianuarie 2021 intrarea în vigoare a noilor reglementări privind vou-
cherele de vacanță aduse de art. 24-27 din Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare. Această lege a fost prezentată în Buletinul Informativ APEX Team nr. 7 2018. 

LEGE nr. 309 din 12 decembrie 2018 privind ratificarea Convenției dintre Ro‐
mânia și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la im‐
pozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor 
și a protocolului la convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017 (MO 
1079/2018) 
Este ratificată o nouă Convenție dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea du-
blei impuneri. Precedenta convenție data din anul 1979. 
Noua Convenție aduce cote mai mici de impozitare la sursă, după cum urmează : 
 Dividendele vor fi impozitate cu 5% la sursă (față de 10% și 15% prevăzute pe vechea 

Convenție). Este preluată și posibilitatea scutirii de impozit pe aceleași condiții prevă-
zute de Directiva Parent – Subsidiary, condiții existente și în Codul Fiscal (societățile 
care dețin, direct sau indirect, minim 10% din capitalul social pentru cel puțin 1 an) 

 Dobânzile și redevențele se vor impozita cu 3% la sursă (față de 10% în prezent) 
 Definiția redevențelor este modificată. 
În ceea ce privește intrarea în vigoare, este prevăzut un sistem de notificare reciprocă 
între state, după ce procedurile interne sunt îndeplinite de fiecare stat, Convenția intrând 
în vigoare în termen de 3 luni de la data primirii ultimei notificări și va produce efecte 
asupra veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie a anului calendaristic imediat următor 
celui în care a intrat în vigoare. Ținând cont că legea este publicată în luna decembrie 
2018, cel mai probabil ea va intra în vigoare în 2019 (în 3 luni de la momentul notificării 
reciproce între state) și va produce efecte pentru veniturile realizate începând cu 1 ianu-
arie 2020. 

ORDIN nr. 1667 din 14 noiembrie 2018 privind pragurile valorice Intrastat 
pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra‐UE cu bunuri în 
anul 2019 (MO 1030/2018) 
Ordinul menține și pentru anul 2019 aceleași praguri valorice Intrastat ca și pentru 2018. 
Astfel, acestea sunt : 
 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri (livrări intracomunitare) 
 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri (achiziții intracomunitare). 
Operatorii economici care în cursul anului 2018, au efectuat schimburi de bunuri cu state-
le membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală depășește oricare din cele două 
praguri, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică decla-
rații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2019. 

O nouă convenție de 
evitare a dublei 

impuneri încheiată 
cu Spania 



Pagina 10 

Newsletter 

 © 2018 APEX Team International 

În cursul anului 2019 devin furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care 
realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului 
depășește oricare din pragurile Intrastat pentru anul 2019. Acești operatori economici 
trebuie să completeze declarații Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de 
la începutul anului 2019 a expedierilor și/sau a introducerilor intra-UE de bunuri de-
pășește oricare din pragurile Intrastat stabilite. 
Reamintim că termenul de depunere pentru declarația INTRASTAT este data de 15 a lunii 
următoare pentru luna de raportare. 
Ce operațiuni se declară în declarația INTRASTAT? 
Ca regulă generală, se declară toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte 
state UE sau părăsesc teritoriul României cu destinația alte state UE, cum ar fi: 
 schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate și sunt des-

tinate utilizării, consumului, investiției sau revânzării 
 mișcări de bunuri dintr-un stat UE către România sau invers, fără transfer de proprie-

tate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mișcări de bunuri înainte și după procesare. 
 returnarea de bunuri 
 mișcări specifice de bunuri 
 leasing financiar 
 leasing operațional cu o durată de peste 2 ani. 
Ce operațiuni nu se declară în declarația INTRASTAT?  
Nu se declară în INTRASTAT următoarele: 
 prestările de servicii 
 bunuri în tranzit simplu 
 mișcări temporare de bunuri 
 mișcări de bunuri pentru/după reparații și/sau întreținere 
 schimbul de bunuri cu state UE ce nu aparțin teritoriului statistic al statelor membre 

ale UE  
 schimburi de bunuri în cadrul comerțului triunghiular, în situația în care bunurile nu 

intră pe teritoriul național al României din alte state UE sau nu sunt expediate din 
România către alt stat UE (România este al doilea stat din operația triunghiulară – 
cumpărător revânzător). 

ORDIN nr. 3236 din 27 decembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de înre‐
gistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau 
en detail produse energetice ‐ benzine, motorine, petrol lampant, gaz petroli‐
er lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și con‐
ținutului unor formulare (MO 1115/2018) 

HOTĂRÂRE nr. 983 din 13 decembrie 2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 
31 decembrie 2018 ca zile libere (MO 1061/2018) 
Hotărârea stabilește zilele de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere pentru personalul in-
stituțiilor și autorităților publice. Aceste zile se vor recupera prin prelungirea timpului de 
lucru până la 31 ianuarie 2019. 
Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă 
datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității. De asemenea 
prevederile nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul in-
stanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în zilele de 24 și 31 
decembrie 2018 și nici participanților în aceste procese. 

INFO ‐ Sistemul plăților anticipate privind impozitul pe profit 
Pentru cei ce aplică regimul impozitului pe profit, vă reamintim că la început de an este 
util să analizați oportunitatea de a opta pentru sistemul plăților anticipate sau de a reveni 
la sistemul trimestrial de calcul. 
Cei care au optat în urmă cu un an pentru aplicarea sistemului sunt obligați să îl mențină 
și în 2019 (sistemul este obligatoriu pentru 2 ani fiscali consecutivi). Cei care au optat în 
urmă cu doi sau mai mulți ani pentru aplicarea sistemului sau nu au optat deloc pentru 
sistemul plăților anticipate, este cazul să facă din nou analiza de oportunitate privind 
exercitarea sau nu a acestei opțiuni. 
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Avantajul major al sistemului este eliminarea calculației trimestriale a impozitului pe 
profit și implicit a necesității aplicării trimestriale a tuturor regulilor de ajustare a rezul-
tatului contabil pentru a ajunge la rezultatul fiscal și determinarea impozitului datorat. În 
situația plăților anticipate, impozitul pe profit se plătește tot trimestrial dar luând ca ba-
ză impozitul pe profit aferent anului precedent, corectat cu un indice de inflație. Regulari-
zarea finală se face odată cu declarația anuală finală privind impozitul pe profit. 
Sistemul plăților anticipate constă în: 
 opțiunea de a aplica sau a ieși din sistemul plăților anticipate se efectuează la începu-

tul anului fiscal până pe data de 31 ianuarie inclusiv; 
 opțiunea este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi; 
 contribuabilii care aplică sistemul plăților anticipate care în primul an al perioadei 

obligatorii de 2 ani fiscali consecutivi înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăți 
anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei 
de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anti-
cipată; 

 contribuabilii care aplică sistemul plăților anticipate și care, în anul precedent, au 
beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru 
care se calculează și se efectuează plățile anticipate nu mai beneficiază de facilitățile 
fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se deter-
mină plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declarației pri-
vind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul și impozitul pe 
profit scutit. 

Excepții de la sistemul plăților anticipate 
Categoriile de contribuabili care nu pot opta pentru sistemul plăților anticipate și care au 
stabilit un regim special de declarare și plată sunt : 
a) organizațiile nonprofit au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit, anual, pâ-

nă la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează 
impozitul; 

b) contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și a plantelor teh-
nice, pomicultură și viticultură au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit 
anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se cal-
culează impozitul; 

c) contribuabilii următori au obligația de a declara și plăti impozit pe profit trimestrial 
(neputând opta pentru sistemul plăților anticipate) : 

ο persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăți 
imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare 
deținute la o persoană juridică română; 

ο persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate 
în România într-o asociere fără personalitate juridică; 

ο persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile 
realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. 

ο Ultimele două categorii de contribuabili au obligația de a depune împreună cu decla-
rația anuală de impozit pe profit, și o declarație privind distribuirea între asociați a 
veniturilor și cheltuielilor. 

De asemenea, următoarele categorii de contribuabili, care în anul precedent se aflau în 
situațiile de mai jos, trebuie să aplice sistemul plăților trimestriale (deci nu pot opta pen-
tru sistemul plăților anticipate): 
 contribuabilii care înregistrează pierdere fiscală la sfârșitul anului fiscal precedent; 
 contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și 

trec la impozitul pe profit; 
 contribuabilii care s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răs-

pundere că nu desfășoară activități la sediul social/sediile secundare, situații înscrise, 
potrivit prevederilor legale, în Registrul Comerțului sau în Registrul ținut de instanțe-
le judecătorești competente, după caz; 

 contribuabilii nou-înființați, dar nu sunt considerați contribuabili nou-înființați cei 
care se înregistrează ca efect al unor operațiuni de reorganizare efectuate potrivit le-
gii. 

Nu uitați că 
analizați 

oportunitatea 
aplicării plăților 
anticipate pentru 

impozitul pe profit! 
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La final dorim să subliniem necesitatea de a efectua o analiză foarte atentă a evoluției 
previzionate a societății în perioada următoare în ceea ce privește rezultatele financiare. 
În funcție de această analiză trebuie luată decizia dacă este oportună optarea pentru apli-
carea sistemului plăților anticipate sau mai degrabă este de preferat aplicarea sistemului 
clasic cu plăți trimestriale.  
Așa cum am menționat mai sus, odată exercitată opțiunea, este obligatorie păstrarea ei 
pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi. Acest sistem nu va fi avantajos pentru situații-
le de scădere a cifrei de afaceri, a profitabilității și în general de degradare a rezultatelor 
financiare ale societății. Sistemul este oportun în special pentru societățile aflate în creș-
tere economică, datorită plăților de impozit pe profit la nivelul anului precedent (nivel 
mai scăzut) și de amânare astfel la plată a impozitului anului curent. 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certificatul 
lor de rezidență fiscală emis în 2019 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2018 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2019. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale anului 2018 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea anului 2018 pentru 
evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități 
bănesti, creante, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, 
a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,6639 RON; 1 CHF =  4,1404 RON; 1 GBP = 5,1931 RON; 1 USD =  4,0736 RON. 

AGENDA LUNARĂ  
Zilnic nu uitați 
 Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format electro-

nic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare 

la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
 Să completați Registrul Jurnal; 
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, comu-
nicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate 
cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 

 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de 

înregistrare în scopuri de TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
 Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpoza-

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale 
Europene). 

Pentru consultarea calendarului obligațiilor fiscale, accesați următorul link 
de pe pagina ANAF 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm 

Nu uitați termenele 
de depunere a 

declarațiilor și de 
plată a taxelor și 
contribuțiilor! 
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INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2019  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator 
de activități 
dependente 

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

• Nu se datorează pentru condiții normale de 
muncă 

• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*) 
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*) 

25% (**) 

Contribuția la fondul de asigurări 
sociale de sănătate (calculată la   
venitul brut) 

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă (CAM) 

2,25% (*) 
 

  

Impozitul pe venit   10% (****) 
Fondul pentru neangajarea de per-
soane cu handicap (pentru angajato-
rii care au peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impo-
zabil în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei   

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2019 

• 2.080 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și 

funcții ce necesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul 

construcțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 50 lei 
 

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construc-
ții definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru salariile brute între 3.000 lei și 30.000 lei. 

APEX Team recrutează  
Junior & Officer Accountant, Front Desk Receptionist 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați‐vă echipei!  



Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili 
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de 
salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența 
funcției financiare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți 
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri. 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

Ținere de contabilitate  
Salarizare și servicii conexe 
Asistență contabilă  
Organizarea funcției contabile  
Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
Asistență în implementarea ERP 
Training 
Întocmire dosare prețuri de transfer 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 
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