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1. Facilitãţi pentru angajarea muncitorilor extracomunitari 

Noile prevederi legislative privind încadrarea în muncã a strãinilor au intrat în vigoare la data de 10 noiembrie 

2018 şi modificã, printre altele, salariul de referinţã a muncitorilor extracomunitari la nivelul salariului de bazã 

minim brut pe ţarã.  

 

Astfel, strãinilor intraţi în România în scopul încadrãrii în muncã li se prelungeşte dreptul de şedere temporarã 

în scop de muncã dacã prezintã contractul individual de muncã cu normã întreagã, înregistrat în registrul 

general de evidenţã a salariaţilor, din care rezultã cã salariul este cel puţin la nivelul salariului de bazã minim 

brut pe ţarã garantat în platã, adicã de 1900 de lei lunar. În cazul lucrãtorilor înalt calificaţi, salariul trebuie sã 

fie la nivelul de cel puţin douã ori câştigul salarial mediu brut.  

 

Totodatã, prin Legea nr. 247/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 

strãinilor în România s-a simplificat şi procedura de eliberare a avizului de angajare în muncã a strãinilor, fiind 

astfel introduse o serie de amendamente, şi anume: reducerea la jumãtate a taxelor de obţinere a avizelor de 

angajare şi eliminarea procedurii de obţinere a atestatului de recunoaştere a studiilor de la Ministerul Educaţiei 

Naţionale, pentru lucrãtorii permanenţi.  

 

De asemenea, Legea nr. 247/2018 transpune directiva europeanã privind condiţiile de intrare şi de şedere a 

resortisanţilor ţãrilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesionalã, servicii de voluntariat, programe de 

schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncã au pair.  

 

Sursa: Legea nr. 247/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul strãinilor în 
România, publicatã în Monitorul Oficial al României, nr. 941 din data de 7 noiembrie 2018. 
 

 
 
2. Simplificarea procedurilor pentru importatori în ceea ce privește utilizarea declarațiilor vamale 

 
Dintre etapele procedurii de depunere a unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele 
declarantului se elimină descărcarea şi recepţionarea mărfurilor. 
 
De asemenea, se elimină articolele conform cărora: 
 

• Atunci când biroul vamal a luat decizia de acordare a liberului de vamă, titularul procedează la ruperea 
sigiliilor, descărcarea mărfurilor din mijlocul de transport, identificarea şi recepţionarea acestora. 

• Titularul este obligat să întrerupă operaţiunile aflate în derulare şi să informeze imediat biroul vamal dacă 
constată în timpul descărcării mărfurilor diferenţe între datele înscrise în declaraţia de tranzit, notificarea 
de prezentare, documentele însoţitoare şi mărfurile descărcate. 

 

Sursa: Ordinul nr. 2601 / 2018 din 24 octombrie 2018 pentru modificarea Normelor privind utilizarea 
declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887 / 2016, publicat în M.O. nr. 935 / 06.11.2018 
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3. Schimbări în cadrul procesului de întregistrare a operatorilor economici care distribuie și 
comercializează în sistem angro produse energetice sau băuturi alcolice și / sau tutun 

 

• În acest sens, se modifică termenul limită pentru depunerea unei noi cereri de înregistrare pentru operatorii 
economici care distribuie și comercializează în sistem angro produse energetice sau băuturi alcoolice și / 
sau tutun. Noul termen este 31 decembrie 2018 inclusiv; 

 

• Dupa expirarea noului termen, atestatele deținute de operatorii economici rămân valabile până la 
soluționarea cererii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data depunerii cererii; 

 

• Pentru operatorii economicii care au depus o cerere de autorizare până la intrarea în vigoare a prezentului 
ordin, autorizațiile rămân valabile până la soluționarea cererii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2018. 

 

Sursa: Ordinul nr. 2761 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat în M.O. nr. 943 / 
08.11.2018 

 

 

4. Noutăţi privind obligaţiile fiscale care se plătesc de către persoane fizice  

 

Obligaţiile fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice pentru veniturile realizate până la data de 31 

decembrie 2017 se plătesc distinct, în conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit.   

 

Obligaţiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru veniturile estimate / realizate după data 

de 1 ianuarie 2018 se plătesc în contul unic. Tipurile de obligații fiscale pe care contribuabilii persoane fizice 

trebuie să le plătească în contul unic sunt: 

 

• Impozit pe venit aferent declaraţiei unice; 

• Contribuţii de asigurări sociale aferente declaraţiei unice; 

• Contribuţii de asigurări sociale de sănătate aferente declaraţiei unice. 
 
Sursa: Ordinul nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul 
unic de contribuabili persoane fizice publicat în M.O. nr. 1006 / 27.11.2018 și Ordinul nr. 2937/2018 pentru 
aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de 
stingere a obligaţiilor fiscale, publicat în M.O. nr. 1005 / 27.11.2018 
 

 

5. Noi modificări ale reglementărilor contabile 
 

Acest Ordin aduce mai multe modificari Reglementărilor contabile (introduse prin Ordinul 1802 / 2014), cum 
ar fi: 
 

• Obligația tuturor entităților / societăților – mamă ale unui grup care au mai mult de 500 de angajați de a 
include în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conține informaţii privind cel puţin 
aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării 
de mită. Până acum, această prevedere era aplicabilă doar entităților de interes public. 
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• Se elimină prevederea conform căreia metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta 
este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei 
imobilizări corporale. 

În plus, se modifică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară, cum ar fi: 
 

• Definirea activelor imobilizate; 

• Activele reprezentând drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing se 
recunosc distinct în contabilitatea locatarului; 

• Activele-suport care fac obiectul contractelor de leasing se înregistrează de locatar în conturi în afara 
bilanţului; 

• Locatorul înregistrează distinct în contabilitate creanţa aferentă contractelor de leasing; 

• Capitaluri proprii - Prevederile referitoare la înregistrarea câştigurilor sau pierderilor reprezentând diferenţe 
favorabile sau nefavorabile din evaluare nu se aplică valorilor prezentate în alte elemente ale rezultatului 
global în cazul în care entitatea, la recunoaşterea iniţială, face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în 
alte elemente ale rezultatului global modificările ulterioare în valoarea justă a unei investiţii într-un 
instrument de capitaluri proprii; 

• Se modifică și se introduc diverse denumiri de conturi. 
 

De asemenea, se modifică și Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. 
 
Sursa: Ordinul nr. 3456 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat în M.O. nr. 942 / 
07.11.2018 
 
 
6. Depunerea electronică a formularului 101 “Declarație privind impozitul pe profit” 

 

Acest proiect de lege aduce modificări și completări în structura formularului 101. Totodată, începând cu anul 

2019, această declarație se va putea transmite doar prin mijloace electronice. 

 
Sursa: Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat pe site-ul ANAF, 
la secțiunea “Proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice” 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
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