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1. De la 1 februarie 2017, potrivit HG nr. 1/2017, salariul de bază 
minim brut pe țară garantat în plată se mărește la 1.450 lei 
(reprezentând 8,735 lei/oră, pentru un program complet de lucru de 
166 ore în medie pe lună).  

2. Conform Procedurii  aprobate prin OPANAF nr. 3706/2016, pentru 
înregistrarea acordurilor încheiate de angajatori nerezidenți care nu 
au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și 
datorează contribuții sociale obligatorii pentru salariați conform 
legislației europene în domeniul securității sociale și acordurilor 
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se 
depun următoarele formulare, după caz: 

- formular (020) – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de 
mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod 
numeric personal; sau 

- formular (030) - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de 
mențiuni pentru persoanele care nu dețin cod numeric personal. 

Acești angajatori au obligația de a pune la dispoziția organului fiscal 
competent informații privind acordurile încheiate cu salariații și, în 
acest scop, transmit copii ale acordurilor traduse în limba română, 
certificate de traducători autorizați. De asemenea, pot împuternici 
angajatul să îndeplineacă această obligație. 

 Aceleași formulare se depun și în cazul: 

  - înregistrării persoanelor fizice care realizează în România venituri 
din salarii și asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră 
sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale și 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România 
este parte; 

  - înregistrării persoanelor fizice care realizează în România venituri 
din salarii și asimilate salariilor ca urmare a activității desfășurate la 
misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, 
reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine dacă 
misiunile/ posturile/ reprezentanțele nu optează pentru îndeplinirea 
obligațiilor declarative și de plată a contribuțiilor sociale. În acest caz, 
pe lângă cele 2 formulare, se va depune și o adeverință din care să 
rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului 
consular de la care se obțin venituri din salarii. 

Angajatorii care se înregistrează direct, vor depune formularul (015) 
’’Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de 
radiere pentru contribuabili nerezidenți care nu au sediu permanent în 
România’’. În acest caz, organul central fiscal competent este 
Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul DGRFP 
București.  

Pentru angajatorii care se înregistrează prin împuternicit, organul 
centra fiscal competent este cel în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul împuternicitului. 

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 17/2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONITORUL OFICIAL nr. 15/ 6 ian. 2017 
1. Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 
pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată 
*intrare în vigoare: 1 februarie 2017 

 

MONITORUL OFICIAL nr. 19/ 9 ian. 2017 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 
3706/2016 pentru aprobarea Procedurii 
de înregistrare a acordurilor încheiate de 
angajatori nerezidenți care nu au sediu 
social, sediu permanent sau 
reprezentanță în România și care 
datorează contribuțiile sociale obligatorii 
pentru salariații lor, potrivit prevederilor 
legislației europene aplicabile în 
domeniul securității sociale, precum și 
ale acordurilor privind sistemele de 
securitate socială la care România este 
parte, precum și a altor aspecte 
procedurale 
*intrare în vigoare: 10 ianuarie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

nr. 2/ 10 ianuarie 2017  

    
SUBIECT: SALARIZARE. CONTRIBUȚII SOCIALE 

NOTĂ: Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele pierderi 
rezultate ca urmare a acţiunilor întreprinse pe 
baza informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie. Vă recomandăm să luați decizii 
numai după consultarea unui specialist. 
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