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August 2015 / August 2015 

 

LEGAL PROMPTS / NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

 

This newsletter sets out the main 

amendments/news pertaining to 

enactments and case law for the above 

referenced period. 

Acest buletin prezintă principalele 

noutăți/modificări din domeniul legislativ și 

judiciar publicate în perioada sus - 

menționată. 

 

INSURANCE 

 

ASIGURĂRI 

Insurance contracts Contracte de asigurare 

Norm no. 15 of August 14, 2015 on selling 

insurance contracts electronically has 

been published in the Official Gazette, 

Part I, no. 641 of August 24, 2015. The 

norm establishes conditions under which 

the Fiscal Regulatory Authority is 

governing the activity of concluding 

electronical insurance contracts. The 

entities which can perform electronical 

selling activities in the field of insurance 

contracts along with the conditions for the 

same are outlined in the set norm.  

Norma nr. 15 din 14 august 2015 privind 

comercializarea prin mijloace electronice a 

contractelor de asigurare a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 641 din data de 

24 august 2015. Norma stabilește condițiile pe 

baza cărora Autoritatea de Supraveghere 

Financiară reglementează activitatea de 

încheiere prin mijloace electronice a 

contractelor de asigurare. Entitățile care pot 

desfășura activități de comercializare a 

contractelor de asigurare prin mijloace 

electronice împreună cu condițiile pentru 

acestea sunt precizate în cuprinsul actului 
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normativ.  

 

SOCIAL BENEFITS 

 

BENEFICII SOCIALE 

Private pension fund  Fondul de pensii private 

Norm no. 11 of August 5, 2015 on private 

pension fund manager share capital has 

been published in the Official Gazette, 

Part I, no. 636 of August 21, 2015. The 

norm regulates the subscribed and paid 

up share capital source and share capital 

modification of private pension fund 

manager. Share capital source will be 

analysed by Fiscal Regulatory Authority 

at time of authorization application. The 

amounts for participation must come only 

from own sources. Changes of share 

capital can only be done with prior 

approval from Fiscal Regulatory 

Authority. The norm also regulates the 

cases in which the authority may approve 

or reject the modification of share capital 

request. The declaration of share capital 

provenance and questionnaire for share 

capital participants are set forth in the 

annexes to the norm. 

Norma nr. 11 din 5 august 2015 privind 

capitalul social al administratorului fondului 

de pensii administrat privat a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 636 din data de 

21 august 2015. Norma stabilește prevederi 

referitoare la proveniența capitalului social 

subscris și vărsat și la modificarea capitalului 

social al administratorului fondului de pensii 

administrat privat. Proveniența capitalului 

social se va analiza de către Autoritatea de 

Supraveghere Fiscală la momentul depunerii 

cererii de autorizare. Sumele destinate 

participației trebuie să provină doar din surse 

proprii. Modificarea capitalului social se poate 

face doar cu aprobarea prealabilă a Autorității 

de Supraveghere Fiscală. De asemenea, norma 

reglementează cazurile în care autoritatea 

poate aproba sau respinge cererea de 

modificare a capitalului social. În anexe, se 

găsesc declarația de proveniență a capitalului 

social și chestionarul pentru participanții la 

capitalul social. 

  

ENERGY & NATURAL RESOURCES ENERGIE & RESURSE NATURALE 

Power consumption Consumul de energie electrică 

Order no. 121 of July 29, 2015 approving 

the Procedure on power consumption in 

case of erroneous registration in a flat rate 

system and for modifying Article 80 from 

supply Regulation to end customers, 

approved by the President Order of 

National Regulation Authority in Energy 

Ordinul nr. 121 din data de 29 iulie 2015 pentru 

aprobarea Procedurii privind determinarea 

consumului de energie electrică în caz de 

înregistrare eronată și în sistem paușal și 

pentru modificarea articolul 80 din 

Regulamentul de furnizare la clienții finali, 

aprobat prin Ordinul președintelui Autorității 
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Field no. 64/2014 has been published in 

the Official Gazette, Part I, no. 594 of 

August 6, 2015. The procedure 

establishes, inter alia, the power 

consumption at consumer places or 

consumption and production, how to 

regulate returns related between network 

operator and end customer, verifying 

power measurements data, correction of 

erroneous registration of power 

consumption and determination of power 

consumption in a flat system. The 

procedure is enforced by the network 

operators within the power measurement 

activity and it can be used to establish the 

damages in case of suspicion of power 

theft. In cases in which the power 

consumption cannot be determined by 

measurement, it is established by flat rate 

system. 

Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 64/2014 a fost publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 594 din data de 

6 august 2015. Procedura stabilește, printre 

altele, modul de determinare a consumului de 

energie electrică la locurile de consum sau 

consum și producere, modalitatea de 

regularizare a decontărilor aferente acestuia 

între operatorul de rețea, furnizor și clientul 

final, verificarea datelor de măsurare a 

energiei electrice, corectarea consumului de 

energie electrică înregistrat eronat și stabilirea 

consumului de energie în sistem paușal. 

Procedura se aplică de către operatorii de 

rețea în cadrul activității de măsurare a 

energiei electrice și se poate utiliza la stabilirea 

prejudiciului în cazurile de suspiciune de 

sustragere de energie. În situațiile în care 

consumul de energie electrică nu poate fi 

determinat prin măsurare, se stabilește în 

sistem paușal.  

Power distribution Distribuția energiei electrice 

Order no. 129 of August 12, 2015 approving 

the Procedure on securities power 

distribution contract has been published 

in the Official Gazette, Part I, no. 628 of 

August 18, 2015. The procedure is 

intended to cover, inter alia, the way of 

the issuance, execution and refund of the 

securities in distribution service contracts 

for covering the risk of payment faults. 

The distribution operator may request the 

issue of securities from the counterparty 

only by written notification. 

Ordinul nr. 129 din 12 august 2015 pentru 

aprobarea Procedurii privind constituirea 

garanțiilor financiare în cadrul contractului 

pentru serviciul de distribuție al energiei 

electrice a fost publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 628 din data de 18 august 2015. 

Procedura are scopul de a reglementa, printre 

altele, modul de constituire, executare și 

restituire a garanțiilor financiare prevăzute în 

contractele pentru serviciul de distribuție și 

evitarea riscului de neplată pe piața de energie 

electrică. Operatorul de distribuție poate 

solicita titularilor de contract constituirea 

garanțiilor doar printr-o notificare scrisă. 
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FISCALITY  FISCALITATE 

Social contributions Contribuții sociale  

Order no. 2202 of August 19, 2015 

approving cancellation of tax obligations 

subject to the previsions of Law no. 

209/2015 on certain tax obligations 

cancellation and Law no. 225/2015 on 

social health insurance contribution 

cancellation for certain categories of 

natural persons has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 637 of August 

21, 2015. The procedures concern, inter 

alia, the submission of the list with tax 

obligation cancellation of natural persons, 

cancellation of social health insurance 

contribution and issuing tax obligation 

cancellation decision. The application 

form for the cancelation of annual tax 

obligations is set forth in the annex of the 

order. 

Ordinul nr. 2202 din 19 august 2015 pentru 

aprobarea procedurilor de anulare a 

obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor 

Legii nr. 209/2015 privind anularea unor 

obligații fiscale și al Legii nr. 225/2015 privind 

anularea contribuției de asigurări sociale de 

sănătate pentru anumite categorii de persoane 

fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 637 din data de 21 august 2015. 

Procedurile privesc, printre altele, întocmirea 

și transmiterea listei cu obligațiile fiscale ale 

persoanelor fizice ce pot face obiectul anulării, 

anularea contribuției de asigurări sociale de 

sănătate și emiterea deciziilor de anulare a 

obligațiilor fiscale. În anexe, se regăsesc 

modelele cererii pentru anularea deciziei de 

impunere anuală și a formularului de anulare 

a obligațiilor fiscale.  

Health social insurance contributions Contribuții asigurări sociale de sănătate 

Order no. 2203 of August 20, 2015 

approving the Procedure to recalculate 

the tax base for natural persons’ income 

from assets use, for social health 

insurance contribution deductibility has 

been published in Official Gazette, Part I, 

no. 647 of August 26, 2015. Social health 

insurance contributions due to fiscal year 

are deducted from every source of income 

category. The procedure establishes, inter 

alia, recalculation of taxable net/gross 

income and from which types of income 

is the social health insurance contribution 

deducted. Tax net income is determined 

by fiscal authority. 

Ordinul nr. 2203 din 20 august 2015 pentru 

aprobarea Procedurii privind recalcularea 

bazei impozabile pentru veniturile realizate de 

persoanele fizice din cedarea folosinței 

bunurilor, în vederea acordării deductibilității 

contribuției de asigurări sociale de sănătate a 

fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

647 din data de 26 august 2015. Contribuțiile 

de asigurări de sănătate datorate pentru anul 

fiscal se deduc din veniturile realizate pe 

fiecare sursă din categoria venituri. Procedura 

stabilește, printre altele, modul de recalculare 

al venitului net/bazei impozabile și din ce 

tipuri de venit se deduce contribuția de 

asigurări sociale de sănătate. Impozitul pe 

venitul net anual se determină de către 

organul fiscal. 
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Tax record Cazierul fiscal 

Ordinance no. 39 of August 26, 2015 for tax 

record has been published in the Official 

Gazette, Part I, no. 655 of August 31, 2015. 

The tax record represents the legal tool 

for evidencing and tracking of fiscal, 

accounting and financial compliance. The 

ordinance also deals with the 

management, release and amendments to 

the tax record. 

Ordonanța nr. 39 din 26 august 2015, privind 

cazierul fiscal a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 655 din data de 31 august 

2015. Cazierul fiscal este un mijloc de evidență 

și urmărire a respectării disciplinei fiscale, 

contabile și financiare a contribuabililor. De 

asemenea, printre altele, ordonanța stabilește 

scopul cazierului, organizarea și gestionarea 

cazierului, modul de eliberare al certificatului 

de cazier fiscal și modul de rectificare al 

informațiilor înscrise în cazier. 

Order no. 1965 of July 24, 2015 amending 

and supplementing President Order of 

National Agency for Fiscal 

Administration no. 7/2010 for approving 

the model and content of certain value 

added tax registration forms has been 

published in the Official Gazette, Part I, 

no. 579 of August 3, 2015. The 

amendments and supplements concern 

addition, typography features, 

dissemination, application and storage of 

registration form for purposes of value 

added tax and the departments which 

will lead to the fulfilment of the order. As 

well, in the annex, are laid down 

instructions for completing the 

registration form. 

Ordinul nr. 1965 din 24 iulie 2015 privind 

modificarea și completarea Ordinului 

președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru 

aprobarea modelului și conținutului unor 

formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată a fost publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 579 din data de 3 august 

2015. Modificările și completările privesc 

adăugarea, caracteristicile de tipărire, modul 

de difuzare, utilizare și păstrare al cererii de 

înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată și direcțiile care vor duce la 

îndeplinirea ordinului. De asemenea, în anexă, 

sunt prezentate și instrucțiuni de completare a 

cererii de înregistrare. 

 

ENVIRONMENT 

 

MEDIU 

Management of contaminated sites Gestionarea siturilor contaminate 

Decision no. 683 of August 19, 2015 

approving the National Strategy and 

National Plan for Romania’s 

Hotărârea nr. 683 din 19 august 2015 privind 

aprobarea Strategiei Naționale și a Planului 

Național pentru Gestionarea Siturilor 
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Contaminated Sites Management has 

been published in the Official Gazette, 

Part I, no. 656 of August 31, 2015. The 

contaminated sites are areas in which 

were held mining, metallurgical, 

petroleum and chemical activities at large 

or small scale. The purpose of the strategy 

is to draw the principles in managing 

sites field on short, medium and long 

term. The decision outlines, inter alia, 

actual situation of potential contaminated 

sites in Romania, strategy objectives and 

basic principles, management of 

contaminated sites and target objectives 

for the strategy.  

Contaminate din România a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 

31 august 2015. Siturile contaminate 

reprezintă zone în care s-au desfășurat 

activități miniere, metalurgice, petroliere și 

chimice la scară mare sau mică. Scopul 

strategiei este de a trasa principiile în 

domeniul gestionării siturilor contaminate pe 

termen scurt, mediu și lung. Hotărârea 

prezintă, printre altele, situația actuală a 

siturilor potențial contaminate din România, 

obiectivele strategiei și principiile de bază, 

modul de gestionare al siturilor contaminate și 

obiectivele țintă de acțiune pentru strategie.  

 

INTELECTUAL PROPERTY 

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Copyright Dreptul de autor 

Decision no. 77 of July 20, 2015 publishing 

in the Official Gazette, Part I, the Arbitral 

award no. 2 of July 16, 2015 establishing 

allocation criteria of compensation for 

private copy, remuneration due to 

performers for cable retransmission and 

for public communication right 

(environmental / lucrative) among 

collecting organisations ARAIEX, 

CREDIDAM and UNART and the 

commission due to collector for: private 

copy, public communication – 

environmental / lucrative and cable 

retransmission has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 581 of August 

3, 2015. The decision establishes allocation 

criteria among collecting organisations 

ARAIEX, UNART and CREDIDAM of 

remuneration due to performers it 

represents. The decision also establishes 

Decizia nr. 77 din 20 iulie 2015 pentru 

publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, a 

Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 

privind stabilirea criteriilor de repartizare a 

remunerației compensatorii pentru copia 

privată, a remunerației cuvenite artiștilor 

interpreți sau executanți pentru retransmiterea 

prin cablu și pentru dreptul de comunicare 

publică (ambiental / lucrativ) între 

organismele de gestiune colectivă ARAIEX, 

CREDIDAM și UNART și a comisionului 

datorat colectorului pentru domeniile: copie 

privată, comunicare publică – 

ambiental/lucrativ și retransmitere prin cablu 

a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 581 din data de 3 august 2015. Hotărârea 

stabilește criteriile de repartizare între 

organismele de gestiune colectivă ARAIEX, 

UNART și CREDIDAM a remunerațiilor 

cuvenite artiștilor interpreți sau executanți pe 



 

 

Page | 7  
 

several criteria, among which, the size of 

repertoires managed, fair remuneration, 

proportion of actual use, etc. 

care îi reprezintă. De asemenea, stabilește o 

serie de criterii, cele mai importante, ținând 

cont de proporțiile repertoriilor gestionate,  

remunerație echitabilă, proporția utilizării 

reale, etc. 

 

HEATLH 

 

SĂNĂTATE 

Medical research Cercetare medicală 

Order no. 813 of June 30, 2015 approving 

the 2015-2017 Sectoral Plan of Health 

Ministry for financing scientific research 

activities in medical field has been 

published in Official Gazette, Part I, no. 

582 of August 3, 2015. The methodology 

establishes the required level of public 

funds for the entire time of 

implementation. Among Plan objectives 

are included the development of research 

capacity, development and innovation for 

health sector and the development of 

research in public health and health 

services. The major types of projects that 

are going to be financed are: improving 

mother and baby’s health, fighting the 

burden of non-communicable diseases in 

population, reducing the morbidity and 

mortality from communicable diseases 

and their impact on individual and social 

level, alternative therapy in health and 

raising the public awareness and 

education for effective solutions with 

preventive nature. The award of contracts 

is subject to competitive bids. 

Ordinul nr. 813 din 30 iunie 2015 privind 

aprobarea Planului sectorial al Ministerului 

Sănătății pentru finanțarea activităților de 

cercetare științifică în domeniul medical, 

aferent perioadei 2015-2017 a fost publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 582 din data de 

3 august 2015. Metodologia stabilește valoarea 

fondurilor publice alocate acestei destinații pe 

toată perioada implementării. Printre 

obiectivele Planului se numără dezvoltarea 

capacității de cercetare, dezvoltare și inovare 

pentru sectorul sănătate și dezvoltarea 

cercetării în sănătatea publică și servicii de 

sănătate. Tipurile majore de proiecte ce 

urmează a se finanța sunt: îmbunătățirea 

sănătății mamei și copilului, combaterea 

poverii prin boli netransmisibile în populație, 

reducerea morbidității și mortalității prin boli 

transmisibile și a impactului acestora la nivel 

de individ și de societate, terapii alternative în 

sănătate și conștientizarea și educarea 

populației privind soluțiile eficace cu caracter 

preventiv. Atribuirea contractelor de finanțare 

se va face în sistem competițional. 

Dialysis services Servicii de dializă 

Order no. 507 of July 20, 2015 approving 

the Norms for dialysis services 

settlement, contracted by the houses of 

Ordinul nr. 507 din 20 iulie 2015 pentru 

aprobarea Normelor privind condițiile și 

modalitatea de decontare a serviciilor de 
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health insurance with the authorised 

dialysis services operators has been 

published in the Official Gazette, Part I, 

no. 656 of August 31, 2015. The order 

establishes that the dialysis services 

settlements are made only based on 

contracts signed between houses of health 

insurance and public or private services 

providers. The dialysis centres are 

offering services to permanently and 

temporarily treated patients. The 

quarterly regularisation is made by the 

National House of Health Insurance 

based on monthly services statements 

submitted by the providers. Monthly 

services declarations are laid down in the 

annexes of the order. 

dializă, contractate de casele de asigurări de 

sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, 

autorizați și evaluați în condițiile legii a fost 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 

din data de 31 august 2015. Ordinul stabilește 

faptul că serviciile de dializă se decontează 

doar în baza contractelor încheiate între casele 

de asigurări de sănătate și furnizorii de 

servicii publici și privați. La nivelul centrelor 

de dializă se acordă servicii atât pacienților 

aflați constant în evidență cât și celor tratați 

temporar. Regularizarea trimestrială se 

efectuează de către Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate pe baza declarațiilor de 

servicii lunare transmise de către furnizori. 

Modelele declarațiilor de servicii se regăsesc 

în anexe.  

National programs of curative health Programe naționale de sănătate curativă 

Order no. 588 of August 18, 2015 amending 

and supplementing technical norms of 

curative health national programs 

fulfilment for 2015 and 2016, approved by 

the President Order of National House of 

Health Insurance no. 185/2015 has been 

published in the Official Gazette, Part I, 

no. 658 of August 31, 2015. The order 

brings changes referring to, inter alia, 

budget and commitment loans of health 

programs, the structure of programs, 

nature of expenses and the conditions for 

dialyse services providers. The template 

dealing with the dialysis service is 

contained in the underlying annex to the 

order. 

Ordinul nr. 588 din 18 august 2015 privind 

modificarea și completarea Normelor tehnice 

de realizare a programelor naționale de 

sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, 

aprobate prin Ordinul președintelui Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 

185/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 658 din data de 31 august 2015. 

Ordinul aduce modificări referitoare la, 

printre altele, creditele bugetare și de 

angajament aferente programelor de sănătate, 

structura programelor, natura cheltuielilor și 

condițiile furnizorilor de servicii de dializă. În 

anexa ordinului se regăsește contractul pentru 

furnizarea de servicii de dializă. 
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VALUE ADDED  

Registration forms 

Order no. 1965 of July 24, 2015 amending 

and supplementing President Order of 

National Agency for Fiscal 

Administration no. 7/2010 for approving 

the model and content of certain value 

added tax registration forms has been 

published in the Official Gazette, Part I, 

no. 579 of August 3, 2015. The 

amendments and supplements concern 

addition, typography features, 

dissemination, application and storage of 

registration form for purposes of value 

added tax and the departments which 

will lead to the fulfilment of the order. As 

well, in the annex, are laid down 

instructions for completing the 

registration form. 

088 Form 

Order no. 1966 of July 24, 2015 approving 

088 form pattern and content –” 

Statement of intention and capacity to 

carry out trading activities suspect of 

value added tax” has been published in 

Official gazette, Part I, no. 580 of August 

3, 2015. The methodology establishes the 

filling in and deposition way of the 

relevant application form. The companies 

submit the application form when 

required for value added tax or at 

competent tax bodies request. The 

departments in charge with the 

implementation of the order are also 

listed thereof. The application form is set 

forth in the annex of the order. 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ  

Formulare de înregistrare 

Ordinul nr. 1965 din 24 iulie 2015 privind 

modificarea și completarea Ordinului 

președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru 

aprobarea modelului și conținutului unor 

formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată a fost publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 579 din data de 3 august 

2015. Modificările și completările privesc 

adăugarea, caracteristicile de tipărire, modul 

de difuzare, utilizare și păstrare al cererii de 

înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată și direcțiile care vor duce la 

îndeplinirea ordinului. De asemenea, în anexă, 

sunt prezentate și instrucțiuni de completare a 

cererii de înregistrare. ………………………… 

 

Formularul 088  

Ordinul nr. 1966 din 24 iulie 2015 pentru 

aprobarea modelului și conținutului 

formularului 088 - „Declarație pe propria 

răspundere pentru evaluarea intenției și a 

capacității de a desfășura activități economice 

care implică operațiuni din sfera taxei pe 

valoarea adăugată a fost publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 580 din data de 3 august 

2015. Metodologia stabilește modul de 

completare și depunere al formularului. 

Societățile depun formularul în situațiile în 

care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe 

valoare adăugată sau la solicitarea organelor 

fiscale competente. De asemenea, sunt 

precizate direcțiile generale ce vor duce la 

îndeplinirea ordinului. Formularul se 

regăsește în anexă. 
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For additional information, you may 

contact: 

 

 

Pentru informații suplimentare, puteți 

contacta: 

 

 

 

 

 

 

  

Gelu Maravela 

Managing Partner 

Ioan Roman 

Partner 

gelu.maravela@maravela.ro ioan.roman@maravela.ro 

  

This publication contains general 

information only, and it should not be 

Această publicație are caracter informativ 

și nu trebuie asimilată unei opinii juridice, 

 

TOURISM TURISM 

Holiday vouchers Vouchere de vacanță 

Decision no. 614 of July 28, 2015 amending 

and supplementing Government Decision 

no. 215/2009 approving the 

methodological Norms for granting 

holiday vouchers has been published in 

the Official Gazette, Part I, no. 591 of 6 

August, 2015. The amendments and 

supplements concern issuance of holiday 

vouchers, obligations of issuing units, 

their costs, beneficiaries’ obligations and 

assignment of holiday vouchers. 

Hotărârea nr. 614 din 28 iulie 2015 privind 

modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind acordarea 

voucherelor de vacanță a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591 din data de 

6 august 2015. Modificările și completările 

privesc modul de emitere a voucherelor, 

obligațiile unităților emitente,  costurile 

aferente acestora, obligațiile beneficiarilor și 

modul de atribuire a voucherelor de vacanță. 



 

 

Page | 11  
 

considered as legal, tax, accounting 

opinion or other professional advice or 

services. This publication is not a 

substitute for such professional advice or 

services, nor should it be used as a basis 

for any decision or action that may affect 

your finances or your business. Before 

making any decision or taking any action 

that may affect your finances or your 

business, you should consult a qualified 

professional adviser.  

 

fiscale, contabile sau unei alte forme de 

consultanță/serviciu profesional. Acest 

buletin informativ nu are rolul să 

înlocuiască astfel de servicii sau opinii 

profesionale și nici nu trebuie să stea la 

baza unei decizii care să aibă un impact 

asupra patrimoniului sau afacerii 

dumneavoastră. Înainte de implementarea 

unor astfel de decizii sau acțiuni, vă 

recomandăm să discutați cu un consultant 

autorizat.  

 

 


