
APEX Team International 

Anul 2022 Numărul 10 

Noutăți legislative 

Cuprins: 

• Modificări și 
completări importante 
la Codul muncii  

• Instrucțiuni privind 
protecția și 
promovarea 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap  

• Actualizarea legii 
privind sistemul 
asigurărilor pentru 
șomaj  

• Prelungirea acordării 
compensației de 0,25 
lei/litru pentru 
reducerea prețurilor la 
benzină și motorină 

• Formularul 179 
''Declarație privind 
compensația la 
carburanți''  

• Completări cu privire 
la sistemul RO 
eTransport 

• Actualizări privind 
deducerile pentru 
cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare  

• Nivelul ratei dobânzii 
de referință a BNR 

• Formularele F3000 
DAC2/CRS și F3000 
FATCA  

• Declararea modalității 
de plată a contribuției 
la Fondul de Tranziție 
Energetică 

• Alte noutăți legislative 
• Cursurile de închidere 

ale lunii octombrie 
2022 

• Agenda lunară 
• Indicatori sociali 

 © 2022 APEX Team International 

Str. Heleșteului 15-17, Sector 1 
București - 011986  
România 
Telefon: + 40 (0) 31 809 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Legea 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Co-
dul muncii, precum și a OUG 57/2019 privind Codul administrativ (MO 
1013/2022) 
Legea, promulgată prin decret prezidențial, aduce completări Codului muncii, cu-
prinzând printre altele: 
 interdicția stabilirii unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 

luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru 
aceeași funcție și cu aceleași atribuții; 

 obligația angajatorului de a informa persoana selectată în vederea angajării cu 
privire la: 

ο locul de muncă fix sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salaria-
tul să își desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum și dacă de-
plasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după 
caz; 

ο durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și/sau ore/săptămână, condițiile 
de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum și, 
dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi; 

ο condițiile perioadei de probă, dacă există; 
ο dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator; 
ο suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor 

suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în 
condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror 
alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plă-
tite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia, 
după caz. 

 dreptul oricărui salariat de a munci la angajatori diferiți sau la același angaja-
tor, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programu-
lui de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre aces-
tea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care 
își exercită acest drept; 

 punerea, de către Inspecția Muncii, la dispoziția angajaților și a angajatorilor a 
modelului-cadru al contractului individual de muncă, stabilit prin ordin al mi-
nistrului muncii și solidarității sociale, prin publicarea pe site-ul instituției; 

 dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condi-
ții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechi-
me de cel puțin 6 luni la același angajator; 

 dreptul salariatului de a absenta, maxim 10 zile lucrătoare într-un an calenda-
ristic, de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de 
urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă pre-
zența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului 
și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei nor-
male a programului de lucru a salariatului; 

 obligația angajatorului de a acorda concediu de îngrijitor salariatului în vederea 
oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei per-
soane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de în-



Pagina 2 

Newsletter 

 © 2022 APEX Team International 

grijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile 
lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului; 

 definiția modului de organizare flexibil a timpului de lucru: se înțelege posibilitatea 
salariaților de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de 
muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de 
muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru; 

 Concedierea salariaților nu poate fi dispusă pe durata exercitării următoarelor conce-
dii definite de noile modificări:  

ο concediu paternal;  
ο concediu de îngrijitor; 
ο absentare de la locul de muncă în situații neprevăzute. 

Ordinul 1001/2022 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 
alin. (2) și (3) din Legea  448/2006 privind protecția și promovarea drepturi-
lor persoanelor cu handicap (MO 1020/2022) 
Prin acest act normativ sunt reglementate instrucțiuni unitare de aplicare a prevederilor 
art. 78 alin. (2) și (3) din Legea 448/2006. 
Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, publice sau private, care 
au cel puțin 50 de angajați și care nu angajează persoane cu handicap în pondere de  mi-
nim 4% din numărul total de angajați, pot opta pentru una dintre următoarele obligații: 
a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au 
angajat persoane cu handicap; 

b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a mini-
mum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numă-
rul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma repre-
zentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază 
de parteneriat, produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor 
cu handicap angajate în unități protejate autorizate. 

Salariații angajați cu fracțiune de normă sunt incluși în numărul total de angajați propor-
țional cu timpul efectiv lucrat conform prevederilor contractului individual de muncă. 
Ponderea de 4% din numărul total de angajați se determină ca medie aritmetică rezultată 
din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săp-
tămânal, zilele de sărbători legale și alte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se 
lucrează, împărțită la numărul total de zile calendaristice. 
Achiziționarea de produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor 
cu handicap angajate în unități protejate autorizate se realizează pe baza unui acord de 
parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplica-
re a prevederilor Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap. Plata pentru achiziționarea pe bază de parteneriat de produse și/sau servicii 
realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap poate fi parțială. În acest caz, 
diferența se datorează către bugetul de stat. 
În situația în care operatorul economic achiziționează produse și/sau servicii realizate 
prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autoriza-
te, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în 
luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar dife-
rența în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării obligației de plată. 

Legea 273/2022 pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea 76/2002 pri-
vind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 
muncă (MO 954/2022) 
Legea, promulgată prin decret prezidențial, aduce modificări cu privire la cuantumul in-
demnizației de șomaj de la care se pornește în calcului indemnizației, de la 75% la 100% 
din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia (525,5 
lei  de la 1 martie 2022).   
La valoarea de mai sus se adaugă o sumă calculată prin aplicarea unei cote procentuale, 
diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, asupra mediei veniturilor care constituie 
baza de calcul a indemnizației de șomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de 
cotizare. 

Instrucțiuni unitare 
fond de handicapați  
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Ordonanță de urgență 131/2022 privind modificarea și completarea OUG 
106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și 
motorină și pentru modificarea art. 18 din OUG 41/2022 pentru instituirea 
Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri 
cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din OUG 
130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 
956/2022) 
În perioada 1 octombrie 2022-31 decembrie 2022, operatorii economici care vând benzină 
și motorină către clienții finali - persoane fizice și juridice, precum și către operatorii 
economici autorizați, și care acordă o reducere de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la 
prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0,25 lei/litru, in-
clusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru, reducerea de preț 
și, respectiv, compensarea se vor acorda proporțional. 
Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează într-o declarație al cărei 
model se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Declarația se depune la organul fiscal 
competent din cadrul ANAF până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat 
reducerea și reprezintă și cerere de compensare. 
Reducerea de preț va fi acordată prin livrarea unei cantități suplimentare de carburant 
corespunzătoare contravalorii reducerii de preț aplicabile livrărilor respective, iar reduce-
rea de preț se va evidenția distinct pe bonul nefiscal. 

Ordinul 1797/2022 privind modificarea OPANAF 1.363/2022 pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularului 179 ''Declarație privind compensația 
la carburanți'' (MO 1000/2022) 
Prin acest act normativ este actualizată declarația 179 ’’Declarație privind compensația la 
carburanți’’. Declarația se completează și se depune de către operatorii economici care 
comercializează benzină și motorină către clienți finali - persoane fizice și juridice, pre-
cum și către operatorii economici autorizați care achiziționează carburanții din depozite 
și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu sau pentru revânzare, care acordă o 
reducere de preț la prețul de vânzare și beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, 
aferentă reducerii acordate potrivit OUG 106/2022. 

Ordonanță de urgență 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte 
normative (MO 957/2022) 
Prin acest act normativ sunt aduse completări cu privire OUG 41/2022 pentru instituirea 
Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 
ridicat RO e-Transport.  
Astfel: 
 în situația în care, la punerea în mișcare a mijlocului de transport încărcat cu bunuri 

cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfășurării transportului, sistemul RO e-
Transport nu este funcțional, obligația de declarare/actualizare se suspendă până la 
repunerea în funcțiune a sistemului, urmând ca obligațiile să fie îndeplinite până la 
sfârșitul următoarei zile lucrătoare repunerii în funcțiune a sistemului, inclusiv pen-
tru transporturile încheiate; 

 perioadele de nefuncționare a sistemului RO e-Transport vor fi publicate pe paginile 
de internet ale ANAF și MF 

  transport pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat include și: 
ο transportul pe teritoriul național al bunurilor returnate, care nu au făcut obiectul 

recepției, între operatori economici diferiți sau între un operator economic și o per-
soană fizică; 

ο transportul pe teritoriul național al bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale 
reprezentând un non transfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispo-
ziția clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) și art. 2701 din Legea 227/2015 pri-
vind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, sunt aduse precizări cu privire la persoana căreia îi revine obligația de raporta-
re în cazul operațiunilor comerciale reprezentând non-transferuri, operațiunilor comerci-
ale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului, iar termenul de la care în-

Prelungire reducere 
preț la benzină și 

motorină  
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cep să fie aplicabile sancțiunile se prorogă până la 1 ianuarie 2023 (anterior termenul era 
1 octombrie 2022). 

Ordinul 3265/2022 privind modificarea și completarea OMFP și al ministru-
lui educației naționale și cercetării științifice 1.056/4.435/2016 pentru apro-
barea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-
dezvoltare la calculul rezultatului fiscal (MO 967/2022) 
Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la 
calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 
a) sunt cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare, astfel cum este definit în OG 

57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modifi-
cări și completări prin Legea 324/2003, identificat prin următoarele elemente: 

1. scopul proiectului și obiectivele proiectului; 
2. domeniul de cercetare-dezvoltare; 
3. perioada de desfășurare a proiectului; 
4. resursele alocate proiectului (sursele de finanțare și, dacă este cazul, echipa de pro-

iect și infrastructura de cercetare); 
5. bugetul proiectului; 
6. categoria rezultatului activității de cercetare-dezvoltare, conform art. 74 din OG 

57/2002; 
7. caracterul inovativ; 

b) sunt activități de cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică. 
În cadrul activităților de dezvoltare tehnologică se iau în considerare activitățile de dez-
voltare experimentală. 
Pentru încadrarea proiectelor și activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare, autoritatea 
de stat pentru cercetare-dezvoltare constituie un corp de experți înscriși în Registrul na-
țional al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare. 
În vederea încadrării proiectelor și activităților pentru a beneficia de stimulentele fiscale 
prevăzute la art. 20 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, contribuabilul poate solicita 
certificarea activității de către un expert înscris în registru. Prin excepție, contribuabilii 
mari au obligația de a solicita certificarea activității de cercetare-dezvoltare de către un 
expert înscris în registru. 
Pentru proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice nați-
onale și internaționale nu este necesară certificarea de către experții înscriși în registru. 
Ordinul intră în vigoare la 1 ianuarie 2023. 

Circulara 31/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a BNR (MO 
971/2022) 
Începând cu data de 6 octombrie 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 
6,25% pe an (anterior 5,50%).  

Hotărârea 1214/2022 pentru modificarea și completarea HG 1.074/2021 pri-
vind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare 
nereutilizabile (MO 979/2022) 
Actul normativ aduce completări cu privire la proceduri, noi obligații declarative si obiec-
tive minime anuale de returnare a ambalajelor SGR. 

Ordinul 3384/2022 privind completarea anexei la OMF 1.998/2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situații-
lor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituții-
lor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor 
norme metodologice în domeniul contabilității publice (MO 986/2022) 
Pentru verificarea corectitudinii datelor raportate în raportul Balanța de verificare pe 
indicatori și Balanța de verificare generată prin mijloace tehnice proprii, începând cu si-
tuațiile financiare depuse pentru trimestrul III 2022, instituțiile publice au obligația de-
punerii balanțelor de verificare pentru activitatea proprie, aferente perioadei de raporta-
re, astfel: 
a) Balanța de verificare generată de sistemul național de raportare Forexebug ca urmare 

a transmiterii formularului F1102 - Balanța de verificare; 

Deduceri pentru 
cheltuielile de 

cercetare-dezvoltare  
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b) Balanța de verificare generată prin mijloacele tehnice proprii. 

Hotărârea 1243/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor, aprobat prin HG 491/2021, precum și pentru modificarea 
anexei nr. 2 la HG 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Finanțelor (MO 1007/2022) 
Regulamentul de organizare si funcționare a Oficiului National de Prevenire și Combatere 
a Spălării Banilor este modificat în sensul includerii condițiilor specifice de îndeplinit de 
către candidați pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea unui post va-
cant sau temporar vacant în cadrul Oficiului, precum și actualizării numărului maxim de 
posturi la 160 (anterior 130). 

Ordinul 3900/2022 privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea pre-
vederilor art. III din OUG 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG 
27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie elec-
trică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energi-
ei (MO 1023/2022) 
Prin acest act normativ sunt aduse precizări cu privire la modalitatea de înregistrarea în 
contabilitate a sumelor capitalizate reprezentând costurile suplimentare cu achiziția de 
energie electrică și gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 august 2023, în 
vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și, respectiv, consumului tehnologic, 
față de costurile incluse în tarifele reglementate. 
Astfel, sumele respective se înregistrează în contabilitate prin articolul contabil 208 «Alte 
imobilizări necorporale»/analitic distinct = 721 «Venituri din producția de imobilizări 
necorporale», după cum urmează: 
a) la data de 30 septembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 

2022-30 septembrie 2022; 
b) la data de 31 decembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 octombrie 

2022-31 decembrie 2022; 
c) la data de 31 martie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2023-

31 martie 2023; 
d) la data de 30 iunie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 aprilie 2023-30 

iunie 2023; 
e) la data de 31 august 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 iulie 2023 - 31 

august 2023. 
Determinarea sumelor de mai sus se efectuează cu respectarea legislației specifice entită-
ților care fac obiectul OUG 119/2022. 
Amortizarea sumelor se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 a lunii urmă-
toare fiecăreia dintre perioade. Costurile se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data 
capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de 
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aplicabilă pe perioada de 
amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă distinctă. 

Ordinul 1843/2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declarați-
ei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fon-
dul de Tranziție Energetică, precum și de constituire și executare a garanției 
(MO 1037/2022) 
Conform acestui act normativ, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața 
de energie din România au obligația de a depune direct sau prin reprezentant, la organul 
fiscal central competent în administrarea acestora, o declarație pe propria răspundere 
privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. Modelul de-
clarației este inclus in anexa la ordin.  
Garanția se constituie sub formă de cash colateral, respectiv consemnare de mijloace bă-
nești la o unitate a Trezoreriei Statului pe seama organului fiscal central sau scrisoare de 
garanție bancară. Cuantumul garanției este de 1 milion euro, echivalent în lei, stabilit la 
cursul comunicat de BNR la data constituirii garanției 

Contabilizare 
costuri 
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energia electrică și 
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Termenul de depunere a declarației si de constituire a garanției este: 
a) 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin (i.e. 25.10.2022), pentru per-

soanele nerezidente care operează pe piețele de energie din România la această dată, 
precum și pentru cele aflate în curs de autorizare; 

b) 15 zile înainte de autorizare pentru a opera pe piețele de energie din România, pentru 
persoanele nerezidente care vor fi autorizate începând cu data intrării în vigoare a 
prezentului ordin. 

ALTE ACTE NORMATIVE 

Ordinul 405/2022 privind adoptarea Codului etic internațional pentru profe-
sioniștii contabili, ediția 2021, elaborat de Consiliul pentru Standarde Inter-
naționale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale a 
Contabililor (IFAC) (MO976/2022) 
Prin acest ordin al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de 
Audit Statutar este adoptat Manualul Codul etic internațional pentru profesioniștii conta-
bili, ediția 2021, traducerea în limba română a "Handbook of the International Code of 
Ethics for Professional Accountants, 2021 Edition", elaborat de Consiliul pentru Standar-
de Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Conta-
bililor (IFAC), aplicabil de către auditorii financiari și de firmele de audit autori-
zați/autorizate în România și înregistrați/înregistrate în Registrul public electronic al 
auditorilor financiari și firmelor de audit. 

Ordinul 1711/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 
utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligați-
ilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea 207/2015 pri-
vind Codul de procedură fiscală (MO 951/2022) 
Ordinul conține modelul formularelor F3000 DAC2/CRS și F3000 FATCA, care includ in-
formațiile de raportat de către instituții financiare privind conturile financiare ale contri-
buabililor nerezidenți. 

Norma 26/2022 pentru modificarea și completarea Normei ASF 15/2016 pri-
vind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anu-
ale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților (MO 988/2022) 

Hotărârea 128/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului pri-
vind stabilirea normelor referitoare la o indemnizație pentru reducerea favo-
rizării îndatorării și privind limitarea deductibilității dobânzii în scopul im-
pozitului pe profit - COM (2022) 216 final (MO 998/2022) 
Senatul României constată că propunerea de Directivă a Consiliului privind stabilirea nor-
melor referitoare la o indemnizație pentru reducerea favorizării îndatorării și privind 
limitarea deductibilității dobânzii în scopul impozitului pe profit - COM (2022) 216 final 
respectă principiile subsidiarității și proporționalității. 

Hotărârea 131/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/83/UE în ceea ce 
privește contractele de servicii financiare încheiate la distanță și de abrogare 
a Directivei 2002/65/CE - COM (2022) 204 final (MO 998/2022) 
Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Con-
siliului de modificare a Directivei 2011/83/UE în ceea ce privește contractele de servicii 
financiare încheiate la distanță și de abrogare a Directivei 2002/65/CE - COM (2022) 204 
final respectă principiile subsidiarității și proporționalității. 

Ordinul 3887/2022 privind desemnarea organelor de specialitate ale Ministe-
rului Finanțelor pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, 
precum și pentru stabilirea creanțelor bugetului de stat, în aplicarea preve-
derilor art. 5 din Legea 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, tea-
tral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment 
(MO 1021/2022) 

Noi formulare de 
raportare F3000  
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Ordinul 1842/2022 privind modificarea OPANAF 1.036/2021 pentru aproba-
rea formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare și sancționare a contra-
vențiilor'' utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale 
(MO 1037/2022) 

Ordinul INS 1493/2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea 
informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2023 (MO 
1044/2022)  
Prin acest ordin sunt actualizate plafoanele valorice a căror depășire atrage obligația de-
punerii declarației INTRASTAT pentru comerțul intracomunitar de bunuri, cu aplicabilita-
te de la luna februarie 2023, și anume: 
 Pentru livrări intracomunitare de bunuri: 1.000.000 lei; 
 Pentru achiziții intracomunitare de bunuri: 1.000.000 lei. 
Întrucât acest ordin intră în vigoare la data de 1 februarie 2023, declarația INTRASTAT 
aferentă lunii ianuarie 2023 respectă plafoanele INTRASTAT anterioare (valabile în anul 
2022). 
Reamintim ca declarația INTRASTAT se depune începând cu luna în care s-a depășit plafo-
nul, pentru fluxul pentru care s-a depășit plafonul. 

INFO – Cursurile de închidere ale lunii octombrie 2022 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii octombrie 
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 = 4,9141 RON; 1 CHF =  4,9460 RON; 1 GBP = 5,7084 RON; 1 USD =  4.9487 RON  
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APEX Training Center 
Organizează în data de 8 decembrie 2022 

Seminar Interactiv - Noutăți fiscale și provocări 2023 

 

  

 

In cadrul Modului II vom avea ca invitat un reprezentant al Ministerului de Finanțe 

care ne va ajuta sa înțelegem modificările din perspectiva legiuitorului 

 

Traineri: 
 Cristina Georgescu – FCCA, Expert contabil și consultant fiscal cu experiență de peste 20 ani 
 Ioana Bădescu – Expert contabil și Auditor cu experiență de peste 20 ani 
 Mădălina Radu – Expert contabil, Auditor și consultant fiscal cu experiență de peste 20 ani 
 Petre Marcu – HR Specialist cu experiență de peste 15 ani  

 

Înscriere:  
 Înscrierile se fac în perioada 1 Noiembrie – 5 Decembrie. Pentru înscriere vă rugăm să transmiteți solicita-

rea la adresa de email  cstan@apex-team.ro  
 Persoană contact - Camelia Stan, coordonator APEX Training 

 

Locație: 
 APEX Training Center – București, Sector 1, Strada Heleșteului nr.15-17 

 

Taxa de participare:  
 100 euro fără TVA / participant / modul 
 180 euro fără TVA / participant ambele module 

Clienții APEX beneficiază de o reducere de 15% 

Tematica Durata Interval orar 

Modul I 

4 ore 9:30 - 13:45 
 Noutăți HR 

 Modul de calcul al deducerilor personale pentru salariați 

 Noua abordare a beneficiilor salariale 

 Alte modificări importante pentru 2023 

Modul II 

4 ore 14:15 - 18:30 

 Impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

 Impozit dividende 

 Taxe și impozite locale pentru proprietăți 
 Alte modificări importante pentru 2023 
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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 


