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Referat de aprobare  
a proiectului de ordin al preşedintelui  A.N.A.F pentru completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1281/2018 pentru 

aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie 
asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a 

acestora 
 

 Prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, au fost aduse o serie de modificări Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, printre cele care 
vizează reglementarea contribuţiei asiguratorii pentru muncă datorată de angajatorii care 
desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la 
art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.  
 Astfel, având în vedere că, sectorul construcţiilor a fost declarat sector prioritar, de 
importanţă naţională pentru  economia românească pe următorii 10 ani, prin actul normativ 
mai sus invocat s-a statuat acordarea unor facilităţi fiscale angajatorilor în acest domeniu. 
 De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2019, în cazul acestor angajatori cota       
contribuţiei asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul 
de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu         
modificările şi completările ulterioare. De asemenea se prevede că, prin excepţie de la alin. 
(4) al art. 2206 din Codul fiscal, contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de            
angajatorii din domeniul construcţiilor, achitată într-un cont distinct la bugetul de stat, se 
distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza 
Legii nr. 200/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele de mai sus precizate şi ţinând cont de faptul că, prin Ordinul         
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1281/2018 este aprobată       
Metodologia de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă 
plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora, în vederea armonizării 
prevederilor acestuia cu cele ale Codului fiscal, se impune completarea Ordinului        
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1281/2018  cu dispoziţii care să             
reglementeze, în mod distinct, modalitatea  de distribuire a contribuţiei asiguratorii pentru  
muncă datorată de  angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se 
încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. 
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