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ANEXA Nr. 3



INSTRUCŢIUNI 
de completare a formularului 102 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la 

bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale", cod 14.13.01.40 
 
    I. Depunerea declaraţiei 
 
    Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale se completează şi se depune de plătitorii de contribuţii cărora 
le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţii de plată la bugetele asigurărilor 
sociale şi fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la 
bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzut în anexa nr. 16. 
 
    1. Termenul de depunere a declaraţiei: 
    1.1. Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, 
cu excepţiile prevăzute la pct. 1.2 şi 1.3, pentru obligaţiile de plată reprezentând: 
    a) contribuţii sociale datorate de angajator; 
    b) contribuţii sociale reţinute de la asiguraţi; 
    c) contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale; 
    d) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele 
din tutun şi pentru băuturi alcoolice; 
    e) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi 
publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice. 
    1.2. Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de 
către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor potrivit Titlului IV din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, asocierile fără personalitate juridică 
constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au 
calitatea de angajator. 
    1.3. Semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, de 
către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia 
instituţiilor publice. 
 
    2. Organul fiscal competent 
    Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală 
contribuabilul este înregistrat ca plătitor de contribuţii. 
 
    3. Mod de depunere 
    Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale se completează cu ajutorul programului de asistenţă. 
    Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu 
codificarea informaţiei prin cod de bare. 
    Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă, prin intermediul Sistemului electronic naţional, în conformitate cu 
prevederile legale. 



    Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
 
    II. Completarea declaraţiei 
 
    1. Perioada de raportare 
    În rubrica Luna se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă 
obligaţia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de 
exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I). 
    Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 
caractere (de exemplu: 2008). 
     
    2. Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului" 
    În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare 
fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 
    În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentant 
fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de 
organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi 
datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se 
înscrie "Împuternicit". 
    În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este 
înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. 
    În rubrica "Denumire" se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi 
prenumele plătitorului de contribuţii. 
 
    3. Secţiunea B "Date privind creanţa fiscală" 
    Pentru fiecare contribuţie prevăzută în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la 
bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, datorată în perioada de 
raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul 
programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1 - 3) 
sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se 
referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. 
    În situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de 
plată pentru contribuţiile cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de 
plată" se înscrie cifra 0 (zero). 
    Necompletarea tabelului din secţiunea B, pentru contribuţia pentru care există 
obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei 
respective. 
    Corectarea contribuţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea 
formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, aprobat prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 600/2004, cu modificările ulterioare. 
    Coloana "Denumire creanţă fiscală": se înscrie denumirea obligaţiei de plată 
conform Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale prevăzut în anexa nr. 16, datorată în perioada de raportare. 
    Coloana "Suma": 



    Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând contribuţia datorată 
în perioada de raportare, conform legii. 
    Rândul 2 "Suma deductibilă": se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada 
de raportare din contribuţiile sociale datorate de angajatori, conform legislaţiei 
specifice privind contribuţiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi 
nivelul sumei datorate în perioada de raportare. 
    Rândul 3 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1. 
    Rândul "Total obligaţii de plată": se înscrie totalul obligaţiilor de plată pentru 
perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 
"Suma de plată". 
    În totalul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor 
speciale se includ şi contribuţiile pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate, 
datorate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevăzute la poziţiile 21 - 25 din 
Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor 
speciale prevăzut în anexa nr. 16, care se constituie ca venituri proprii ale 
Ministerului Sănătăţii Publice. 
    Suma înscrisă la rândul "Total obligaţii de plată" se plăteşte în contul unic 
corespunzător. 
    4. Pentru contribuţiile prevăzute la poziţiile 1 - 3, 6 - 15, 18, 20 - 25 din 
Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor 
speciale prevăzut în anexa nr. 16, formularul se completează de către angajatori 
sau entităţi asimilate acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, ale 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din Ordonanţa 
Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-
fiscală, referitoare la activităţile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare 
reprezentând contribuţii sociale şi ale legislaţiei specifice. 
    Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând contribuţia datorată 
în perioada de raportare, conform legislaţiei specifice. 
    Rândul 3 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1. 
    5. Pentru contribuţiile sociale datorate de angajatori, cuprinse la poziţiile 4, 5, 
16, 17 şi 19 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale 
şi fondurilor speciale prevăzut în anexa nr. 16, formularul se completează de 
către angajatori sau de entităţi asimilate acestora, în conformitate cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 1.644/2003 şi ale legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale, 
astfel: 
    Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma datorată de angajatori în perioada 
de raportare, conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. 
    Rândul 2 "Suma deductibilă": se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada 
de raportare din contribuţiile sociale datorate de angajatori, conform legislaţiei 



specifice privind contribuţiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi 
nivelul sumei datorate în perioada de raportare. 
    La "Suma deductibilă" se înscriu, cu respectarea condiţiei de mai sus, sumele 
reprezentând: 
    a) facilităţi/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare (cum ar fi suma cuvenită angajatorilor care încadrează în muncă pe 
perioadă nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, absolvenţi din 
rândul persoanelor cu handicap, şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri 
întreţinători unici de familie), şi alte deduceri conform legislaţiei specifice; 
    b) deduceri efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (contribuţia 
asigurărilor sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri 
conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale); 
    c) indemnizaţiile care se calculează şi se plătesc de către angajatori, conform 
prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului 
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice 
nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice 
privind contribuţiile sociale; 
    d) pentru poziţiile 16 şi 17 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se completează indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, care se calculează şi se plătesc de angajatori 
conform art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare. 
    Rândul 3 "Suma de plată": se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma 
datorată şi cea deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma 
înscrisă la rândul 2. 
    În situaţia în care sumele deductibile depăşesc în perioada de raportare suma 
contribuţiilor datorate, acestea se recuperează conform legislaţiei specifice 
privind contribuţiile sociale. 
    Pentru contribuţiile sociale prevăzute la poziţiile 16 şi 17 din Nomenclatorul 
obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, 
diferenţele de recuperat rezultate se pot reporta la rândul 2 din declaraţiile care 
se depun în perioada următoare sau se pot recupera din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu 
această destinaţie, în condiţiile reglementate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi 
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 



Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. 

 




