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Ordinul 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 
alin. (57) lit. e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (MO 807/2022) 
După cum am prezentat în numărul precedent al buletinului nostru informativ, prin 
OG 16/2022 a fost introdusă,  începând cu luna august 2022, o bază minimă de cal-
cul a contribuției de asigurări sociale (CAS), precum și a celei de sănătate (CASS) 
datorate în cazul persoanelor fizice angajate în baza unui contract individual de 
muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, această bază de calcul neputând să fie 
sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se 
datorează (măsură îndelung dezbătută și cunoscută sub denumirea de „suprataxarea 
contractelor part-time”) .  
Prevederile art. 146 alin. (57) din Codul Fiscal fac referire la excepțiile de la aceasta 
regulă, și anume:  
a) elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani; 
b) ucenicii cu vârsta de până la 18 de ani;  
c) persoanele care pot lucra legal mai puțin de 8 ore; 
d) pensionarii; 
e) persoanele care au încheiate mai multe contracte cu timp parțial, în urma căro-

ra baza lunară depășește un salariu de bază minim brut. 
Pentru aplicarea excepției de la litera e) a fost necesară publicarea prezentei proce-
duri, care prevede că salariatul trebuie sa depună la fiecare angajator/plătitor de 
venit o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că realizează venituri 
din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individua-
le de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin ega-
lă cu salariul minim brut pe țară garantat în plată. 
Prin excepție, în cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza 
lunară de calcul al CAS și CASS aferente veniturilor realizate din salarii și asimilate 
salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puțin egală cu 
salariul minim brut pe țară garantat în plată, salariații nu au obligația depunerii 
declarației pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv. 
Declarația se depune lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se 
constituie drepturile salariale. 
Dacă nu este depusă declarația pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de 
venit la care baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor 
specifice fiecărei contribuții, se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe 
țară garantat în plată, stabilește CAS și CASS  la nivelul salariului minim brut pe 
țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost 
activ. În acest caz, salariatului i se rețin contribuțiile la nivelul bazei de calcul afe-
rente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, 
iar fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferența de contribuții calculate 
la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată. 
Procedura prezintă și situații explicative pentru diverse scenarii care pot să apară în 
practică. 
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Ordinul 1/2022 privind modificarea și completarea Ordinului BNR 27/2010 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Inter‐
naționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (MO 
772/2022) 
Prin acest ordin, care intră in vigoare la 1 ianuarie 2023, sunt actualizate Reglementările 
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. 
Prezentăm câteva dintre cele mai importante modificări aduse de acest ordin: 
 Este extinsă lista instituțiilor cărora le sunt aplicabile aceste reglementări, fiind adă-

ugate instituțiile financiare nebancare. Prezentăm mai jos lista actualizată: 
1. Instituții de credit: 

a. băncile, persoane juridice române; 
b. organizațiile cooperatiste de credit; 
c. băncile de economisire și creditare în domeniul locativ; 
d. băncile de credit ipotecar; 
e. sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine; 
f. sucursalele din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române; 

2. Instituții financiare nebancare: 
g. instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor 

Legii 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și comple-
tările ulterioare, inclusiv celor care au și calitatea de instituție de plată, în sensul 
Legii 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte norma-
tive, sau de instituție emitentă de monedă electronică, în sensul Legii 210/2019 
privind activitatea de emitere de monedă electronică; 

h. sucursalele din România ale instituțiilor financiare persoane juridice străine, în-
scrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii 93/2009 privind instituțiile 
financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare; 

i. sucursalele din străinătate ale instituțiilor menționate la lit. g), persoane juridice 
române. 

 În plus față de instituțiile care erau deja incluse în categoria entităților de interes pu-
blic (cele de la lit. a)-d)), sunt adăugate în această categorie instituțiile prevăzute la 
lit. g); 

 În aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Ra-
portare Financiară, este introdusă obligația pentru instituții de a dezvolta politici 
contabile proprii, care se aprobă de administratori, sau, în cazul în care instituțiile nu 
au administratori, de către persoanele care au obligația gestionării instituției respec-
tive; 

 Începând cu exercițiul financiar al anului 2023, și instituțiile financiare nebancare 
vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o raportare anuală în-
tocmită pe baza datelor din evidența contabilă. Formatul standardizat, conținutul și 
termenul de depunere al acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de 
Banca Națională a României; 

 Sunt enumerate situațiile care trebuie întocmite și depuse de instituțiile financiare 
nebancare la 31.12.2022, cu ocazia transpunerii soldurilor conturilor contabile din 
balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022 conform Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul BNR nr. 6/2015, în 
conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2023, când vor trece la 
IFRS. 

Circulara 22/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Națio‐
nale a Românei (MO 783/2023) 
Începând cu data de 8 august 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale 
a României este de 5,50% pe an (față de 4,75% anterior). 

Ordonanța 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a repre‐
zentanțelor societăților și organizațiilor economice străine (MO 779/2022) 
Prin acest act normativ, intrat în vigoare pe data de 7 august 2022, este introdus un nou 
cadru legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțe-
lor societăților și organizațiilor economice străine, care sunt autorizate de către Ministe-

Instituții de credit 
raportare IFRS  
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rul Antreprenorialului și Turismului.  
Cererea pentru deschiderea unei reprezentanțe și eliberarea autorizației de funcționare se 
completează electronic prin intermediul unei platforme electronice dedicate, care se esti-
mează că va deveni operațională în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în 
vigoare a ordonanței. Până la acel moment, cererile și soluționarea acestora se vor face cu 
procedura anterioară. 
Cererea de înregistrare va cuprinde următoarele informații: 
a) denumirea, sediul social și codul de înregistrare fiscală ale entității străine; 
b) obiectul de activitate al reprezentanței, în conformitate cu obiectul de activitate al 

societății sau organizației economice străine solicitante; 
c) durata de funcționare a reprezentanței; 
d) reprezentantul reprezentanței în relațiile cu terții; 
e) sediul reprezentanței. 
Documente care trebuie anexate la cererea de înregistrare sunt următoarele: 
a) documentul emis de autoritatea competentă din țara în care își are sediul social socie-

tatea sau organizația economică străină, din care să rezulte datele de identificare și de 
înregistrare ale societății sau organizației străine, obiectul de activitate și capitalul 
social, și traducerea autorizată a acestui document cu semnătură electronică calificată 
sau avansată; 

b) actul constitutiv sau alte acte doveditoare privind forma de organizare și modul de 
funcționare a societății sau organizației străine și o traducere autorizată a acestora cu 
semnătură electronică calificată sau avansată; 

c) împuternicirea privind persoanele desemnate să reprezinte societatea sau organizația 
economică străină care a solicitat înregistrarea, cu traducere autorizată, după caz; 

d) dovada plății taxei de autorizare; 
e) o confirmare asupra bonității din partea băncii prin care societatea sau organizația își 

desfășoară principalele operațiuni financiare; 
f) dovada existenței sediului reprezentanței pe teritoriul României pe o perioadă cel pu-

țin egală cu perioada de valabilitate a autorizației sau cu perioada pentru care se soli-
cită prelungirea autorizației. 

Documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea autorizată a aces-
tora. 
Pentru obținerea autorizației de funcționare se achită, la organul fiscal central competent 
în raza căruia își are sediul reprezentanța, o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de eu-
ro/an, echivalentul în lei, la cursul BNR din data plății (anterior 1.200 dolari SUA/an). 
Autorizațiile de funcționare se eliberează pe o perioadă de minimum 1 an, cu posibilitate 
de prelungire pe aceeași perioadă. 
Prelungirea valabilității autorizației de funcționare se face numai la cererea reprezen-
tanței, adresată Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în termen de minimum 30 
de zile înainte de data expirării, prin completarea formularului electronic din cadrul plat-
formei electronice. Atunci când valabilitatea autorizațiilor de funcționare ajunge la ter-
men și nu s-a comunicat o cerere de prelungire, autorizațiile de funcționare se retrag din 
oficiu, în termen de 30 de zile de la expirarea acestora. 
Autorizațiile reprezentanțelor străine emise până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe rămân valabile conform actelor normative în vigoare la data emiterii acestora. 
Pentru activitatea desfășurată în România, reprezentanțele sunt obligate să se înregistre-
ze fiscal în România, în conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de pro-
cedură fiscală, și să plătească impozitele și taxele stabilite potrivit Legii 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum și potrivit altor prevederile legale. Este expres menționat că repre-
zentanța nu desfășoară activități economice în nume propriu. 
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, vor fi aprobate, prin 
ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului, normele metodologice privind pune-
rea ei în aplicare. 
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Ordinul 20953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru 
''Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți'', asociată Planului 
național de redresare și reziliență al României 2021‐2026, pilonul II, compo‐
nenta C7, investiția 19 (MO 770/2022) 
Prin acest act normativ se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru 
"Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți", asociată Planului național de re-
dresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19, pre-
văzută în anexa care face parte integrantă din ordin. Schema se adresează întreprinderi-
lor mici si mijlocii care doresc să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților, 
fiind finanțate activitățile de instruire în următoarele tehnologii emergente: 
 internet of things; 
 big data; 
 cloud technologies; 
 învățarea automată; 
 inteligența artificială; 
 automatizarea proceselor robotice; 
 blockchain; 
 cyber-physical systems; 
 additive manufacturing. 
Condițiile și criteriile de acordare a ajutoarelor sunt prevăzute în schema de ajutor apro-
bată prin respectivul ordin. 

Ordinul 1604/2022 pentru aprobarea formatului standard al formularelor în 
cadrul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 124/2021 pri‐
vind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fonduri‐
lor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 
precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursa‐
bile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărâ‐
rea Guvernului nr. 209/2022 (MO 769/2022) 
Prin acest act normativ se aprobă formatul standard al formularelor de raportare, format 
prevăzut la art. 32 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 124/2021.  

Ordinul 1788/2022 pentru modificarea anexei la OMFP 3.004/2017 privind 
aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 
alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. 
(2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (MO 787/2022) 
Prin acest act normativ este actualizată procedura de soluționare a contestațiilor împotri-
va deciziilor emise de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Ro-
mâne cu privire la autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expe-
ditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.  

Regulamentul 13/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Su‐
praveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea 
OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regu‐
lamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
26 iunie 2013 privind cerințele prudențialei pentru instituțiile de credit și 
firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 
(MO 768/2022) 
Regulamentul transpune art. 62 pct. 21-23 din Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a fir-
melor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 
2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne, seria L, nr. 314 din 5 decembrie 2019. 

Ajutor de stat 
pentru 

îmbunătățirea 
competențelor 

angajaților   



Pagina 5 

Newsletter 

 © 2022 APEX Team International 

Rectificare din 2022 în cuprinsul OG 16/2022 pentru modificarea și completa‐
rea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și 
alte măsuri financiar‐fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Par‐
tea I, nr. 716 din 15 iulie 2022 (MO 794/2022) 
Prin aceasta rectificare se corectează exprimarea cu privire la termenul de aplicare a pre-
vederilor OG 16/2022 referitoare la stabilirea CAS si CASS în cazul contractelor cu timp 
parțial și a plafonării salariului la maxim 10.000 lei, pentru care se aplică facilitățile fis-
cale din domeniul construcțiilor, agricol și alimentar. 

Ordinul 1779/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 
finanțelor publice nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplica‐
rea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), 
k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din 
Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor 
Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octom‐
brie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (MO795/2022) 
Prin acest act normativ sunt actualizate normele de aplicare a scutirii de TVA aferente 
art. 294 lit. j)-n), fiind aduse completări și pentru situațiile prezentate la art. 294 alin. (1) 
lit. l1) și l2): 
 litera l1), respectiv, livrarea de bunuri netransportate în afara României și/sau presta-

rea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forțele armate ale 
altor state membre sau de către personalul civil care le însoțește, fie aprovizionării 
popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o 
acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene 
în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC); 

 litera l2), respectiv, livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii către alt stat mem-
bru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul 
membru de destinație, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de 
către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a can-
tinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apăra-
re desfășurată pentru a implementa o activitate a UE în cadrul politicii de securitate 
și apărare comune (PSAC). 

Ordinul 1831/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului 
economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comi‐
siei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări 
specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum 
și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de 
tichete (MO 811/2022) 
Ordinul aduce completări reglementărilor aplicabile unităților emitente de tichete, com-
pletări generate de introducerea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-
născuți. 

Ordinul 1522/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 
63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul 
colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului preșe‐
dintelui ANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită 
în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la 
autorități sau instituții publice (MO 818/2022) 
Ordinul actualizează modelul unor formulare utilizabile în domeniul colectării creanțelor 
fiscale. 

Ordinul 356/2022 pentru modificarea Normelor privind formarea profesiona‐
lă continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Au‐
torității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 
90/2018 (MO 826/2022) 
Actul normativ actualizează normele privind formarea profesională continuă a auditorilor 
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financiari. 

Ordinul 1542/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președinte‐
lui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formula‐
relor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 829/2022) 
Prin acest act normativ este actualizat formularul 100 cu ’’Taxa de promovare a activități-
lor de jocuri de noroc’’.  Detalii cu privire la această taxă pot fi regăsite în numărul ante-
rior (7/2022) al buletinului nostru informativ.  

Alte acte normative publicate 

Instrucțiunea 2/2022 pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supra‐
veghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării 
contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și suprave‐
gheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară ‐ Sectorul Instrumentelor 
și Investițiilor Financiare (MO 845/2022)  

Norma 24/2022 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Fi‐
nanciară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de 
sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, 
reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Fi‐
nanciară (MO 845/2022) 

Ordonanța 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 
privind auditul public intern (MO 845/2022) 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii august 2022 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii august 2022 
pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, 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 = 4,8605 RON; 1 CHF =  4,9747 RON; 1 GBP = 5,6662 RON; 1 USD =  4,8707 RON  
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Abilitățile și dedicarea echipei APEX ne-au determinat să lansăm un nou serviciu 
de management consulting prin care oferim soluții de business adaptate pieței 
din România. 

Pentru a fi alături de clienții noștri, venim cu experiența acumulată în cei peste 
18 ani de existență APEX, cu îndemânarea de a stăpâni cifrele si capacitatea de a 
găsi soluții adaptate oricărui model de business. 

Pentru noi contează ceea ce putem face împreună  

Servicii noi oferite 

 Întocmire planuri de afaceri 

 Întocmire business case pe diferite arii 

 Asistență în achiziții și integrări de afaceri 

 Design și implementare a managementului prin obiective 

 Analiza rezultatelor companiei versus plan inițial  

 Optimizarea proceselor afacerii 

 Soluții de optimizare cash-flow 

 Soluții de eficientizare a afacerii  

 Asistență în identificarea de noi modele de afaceri 

 Asistență în dezvoltarea pe noi piețe (industria fashion, industria cosmetică, 
FMCG) 

 Asistență în dezvoltarea de noi linii de business  

 Traininguri (vânzări, HR) 

www.apex‐team.ro 
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AGENDA LUNARĂ  
Zilnic nu uitați 
 Să completați registrul de casă (să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
 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, da-

torii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat 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 UE 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 (taxare inversă, operațiune neimpozabilă, etc.) înscrise pe factură; 
 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). 
ANAF ‐ calendarul obligațiilor fiscale 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm  

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2022  
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 2,25% (*)   
Impozitul pe venit   10% (****) 
Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 30 lei    

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2022  

• 2.550 lei  
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor  

 

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

 

  
• 20 lei/zi 
• 50 lei/zi (de la 1 mai 2022, se adaugă plafonare la 3 

salarii de bază corespunzătoare locului de muncă 
ocupat)  

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții 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 veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei nu se datorează impozit pe 
venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei (plafon redus la 10.000 lei începând cu 1 august 2022).  
Aceste facilități sunt aplicabile și pentru sectorul agricol și industria alimentară, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.  



Oferim servicii în toate aspectele legate de contabilitate, fisca-
litate, salarizare, resurse umane, audit, consultanță în manage-

ment și de afaceri. 

Vă vom fi alături la fiecare pas oferindu-vă sfaturi competente 
pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele. 

Clienții noștri sunt centrul a tot ceea ce facem. 

Creăm și proiectăm procese de lucru pentru a ne ajuta să avem 
grijă de tine pe parcursul călătoriei tale de afaceri. 

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 construim parteneriate de încredere alături de clienții noștri,  

dincolo de serviciile financiare 

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 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2022 APEX Team International 


