
 
 

 
 

 

Notă 

privind aprobarea inițierii procesului de consultare publică  

asupra proiectului Normei pentru completarea Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile 

conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

 

Luând în considerare modificările legislative fiscale referitoare la trecerea contribuțiilor de la angajator la 

angajat, aplicabile cu data de 1 ianuarie 2018, proiectul supus aprobării propune introducerea unor noi 

conturi contabile care se utilizează pentru înregistrarea contribuțiilor datorate, potrivit Titlului V 

„Contribuții sociale obligatorii” al Codului fiscal, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 

2018.  

 

Necesitatea emiterii actului normativ 

 

Necesitatea emiterii prezentului proiect de normă rezultă din modificarea prevederilor fiscale în materia 

contribuțiilor sociale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr. 885 din 10 noiembrie 2017, în vigoare de la 01 ianuarie 2018 și din actualizarea normelor contabile 

generale, astfel cum au fost publicate de către Ministerul Finanțelor Publice prin Ordinul nr. 1243/2018 

privind completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 

120 din 07 februarie 2018. 

 

Principalele modificări aduse 

 

Modificările introduse prin prezentul proiect de act normativ sunt: 

 În cadrul Anexei nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii 

administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative, precum și brokerilor de pensii private”, 
se introduc conturile 4315 „Contribuția de asigurări sociale (P)”, 4316 „Contribuția de asigurări 

sociale de sănătate (P)”, 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)” și 646 „Cheltuieli privind 

contribuția asiguratorie pentru muncă”. 

 În cadrul Anexei nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul 

de pensii private”, se introduc conturile 4315 „Contribuția de asigurări sociale (P)”, 4316 

„Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)”, 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)” 

și 646 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”. 
 

Astfel, propunem aprobarea inițierii procesului de consultare publică asupra Proiectului Normei 

pentru completarea Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele 

europene aplicabile sistemului de pensii private, elaborat în aplicarea Legii nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 

nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 

10 zile calendaristice și publicarea pe pagina de internet a Autorității, în secțiunea 

Legislație/Consultări publice. 


