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Abstract

This article discusses a series of theoretical and practical issues regarding the taxation of individual 
part-time contracts. From 1 January 2020, the over-taxation of this type of contracts is eliminated and 
the gross revenue received will be used as a basis for the calculation of social security and health insurance 
contributions, instead of the gross minimum domestic salary. The pronouncement introducing these 
provisions is Law 263/2019 on amending Law 227/2015 regarding the Tax Code, which is intended to 
eliminate the increased CAS and CASS payments for part-time employees or employees with performance-
related pay.

This article analyses issues in relation with individual part-time contracts, the rights of part-time 
employees, employers’ obligations, salary calculations, and filing and payment obligations.
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Taxarea contractelor individuale 
de muncă cu timp parţial
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Ü	 Aspecte	introductive

Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă cu timp 
par ţial (contracte de muncă part-time), atât pe durată de terminată, cât și pe durată nedeterminată, înche iate 
între părţi doar în formă scrisă. În conformitate cu art. 103 din Codul muncii, salariatul cu fracţiune de normă 
este salariatul al cărui număr de ore nor male de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lu nară, este inferior 
numărului de ore normale de lu cru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. Potrivit art. 104 alin. (3) din 
același act normativ, salariatul comparabil este salariatul cu normă în treagă din aceeaşi unitate, care are acelaşi 
tip de con tract individual de muncă, prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului an gajat 
cu contract individual de muncă cu timp par ţial, avându-se în vedere şi alte considerente, cum ar fi vechimea 
în muncă şi calificarea/aptitudinile pro fesionale.

Diferenţa majoră dintre un angajat cu fracţiune de normă și unul cu normă întreagă este dată de numărul 
de ore prestate în cadrul contractului de mun că. Potrivit legislaţiei în vigoare, dacă pentru un salariat angajat 
cu normă întreagă durata nor ma lă a timpului de muncă este de opt ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână, cel 
care lucrează part-time va munci sub acest interval. În cazul tinerilor în vârs tă de până la 18 ani, durata timpului 
de muncă este de șase ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână, conform art. 112 alin. (2) din Codul muncii.

Activităţile desfășurate de un salariat sub du rata de opt ore pe zi, respectiv sub 40 de ore pe să  ptă mână 
se încadrează la fracţiune de normă, fără a fi precizată în legislaţie o limită minimă de ore de mun că în cazul 
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an gajaţilor part-time. Tot contract cu timp parţial este și cel care însumează într-o lună mai puţine ore de muncă 
decât cele prestate de un angajat cu normă întreagă (Colesnic, 2019).

Repartizarea orelor de muncă desfășurate în ca drul unui contract cu fracţiune de normă poate fi discutată 
sau negociată cu angajatorul. Se are în vedere faptul că există obligativitatea evidenţierii în contractul de muncă 
a modalităţii în care au fost repartizate aceste ore. Utilizarea contrac telor cu timp parţial reprezintă nu doar o 
ne cesitate a anga jatorilor, ci și preferinţa tot mai frecventă a angaja ţilor. A prezuma că folosirea acestor contracte 
este numai un mod de a diminua sarcina fiscală nu este doar principial nedrept, ci presupune și ignorarea ac-
tua  lităţii economice și a perspective lor din piaţa muncii (Deloitte România, 2019).

Ü Contractul	individual	de	muncă	cu	timp	parţial

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită sala riat, se 
obligă să presteze munca pen tru și sub auto ritatea unui angajator, în schimbul unei remuneraţii denumite sa-
lariu. Acesta se încheie pe perioadă de terminată sau nedeterminată între an gajator și sa lariat numai în formă 
scrisă. Clauzele sale nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative 
ori prin contracte colective de muncă.

Contractul individual de muncă cu timp parţial trebuie să prevadă o serie de menţiuni suplimentare faţă 
de cele detaliate la art. 17 din Codul muncii, acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos.

Conţinutul	contractului	individual	de	muncă
(art. 17 alin. (3) din Codul muncii)

Menţiuni	suplimentare	în
contractul	de	muncă	cu	timp	parţial
(art. 105 alin. (1) din Codul muncii)

l identitatea părţilor;

l locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea 
ca salariatul să muncească în diverse locuri;

l sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

l funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor 
din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, 
cu specificarea atribuţiilor postului;

l criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului 
aplicabile la nivelul angajatorului;

l riscurile specifice postului;

l data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;

l în cazul unui contract de muncă pe durată determinată
sau al unui contract de muncă temporară, durata acestuia;

l durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

l condiţiile de acordare a preavizului de către părţile 
contractante şi durata acestuia;

l salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor 
salariale şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are 
dreptul;

l durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;

l indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează 
condiţiile de muncă ale salariatului;

l durata perioadei de probă.

l durata muncii şi repartizarea 
programului de lucru;

l condiţiile în care se poate modifica 
programul de lucru;

l interdicţia de a efectua ore 
suplimentare, cu excepţia cazurilor 
de forţă majoră sau pentru alte 
lucrări urgente destinate prevenirii 
producerii unor accidente ori 
înlăturării consecinţelor acestora.

În situaţia în care într-un contract 
individual de muncă cu timp parţial 
nu sunt precizate aceste elemente, 
contractul se consideră a fi încheiat 
pentru normă întreagă.
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Ü	 Drepturile	salariatului	part-time

Codul muncii reglementează la art. 106 ega litatea de tratament a salariaţilor încadraţi cu con tract de 
mun că cu timp parţial, care se bucură de drep turi identice cu cele ale salariaţilor angajaţi cu normă întreagă, 
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare și de contractele colective de muncă apli ca bile.

În conformitate cu art. 39 din reglementarea amintită, salariatul are, în principiu:
l dreptul la salarizare pentru munca depusă;
l dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
l dreptul la concediu de odihnă anual;
l dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
l dreptul la demnitate în muncă;
l dreptul la securitate și sănătate în muncă;
l dreptul la acces la formarea profesională;
l dreptul la informare și consultare;
l dreptul de a lua parte la determinarea și ame liorarea condiţiilor de muncă și a mediului de muncă;
l dreptul la protecţie în caz de concediere;
l dreptul la negociere colectivă și individuală;
l dreptul de a participa la acţiuni colective;
l dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
l alte drepturi prevăzute de lege sau de con tractele colective de muncă aplicabile.

Ü	 Obligaţiile	angajatorului

Conform art. 107 din Codul muncii, angajatorii au o serie de obligaţii legate de salariaţii angajaţi cu con-
tract part-time, care se referă în principiu la ur mătoarele:

l respectarea prevederilor contractului de mun că cu timp parţial;
l în măsura în care este posibil, luarea în con si derare a cererilor salariaţilor de a se transfera fie de la 

un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă, fie de la un loc de muncă cu frac ţiune de 
nor mă la unul cu normă întreagă sau de a-și mări programul de lucru, în cazul în care apa re această opor tu-
nitate;

l informarea printr-un anunţ afișat la sediul lor cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune 
de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la frac ţiune de normă și 
invers;

l în măsura în care este posibil, asigurarea ac cesului la locuri de muncă cu fracţiune de nor mă la toate 
nivelurile.

Ü	 Obligaţii	declarative	și	de	plată

ü Impozitul pe venit

În cazul veniturilor din salarii sau asimilate sa  lariilor obţinute în baza unui contract individual de muncă 
cu normă întreagă sau cu timp parţial, be neficiarii datorează impozit lunar, final, care se calculează și se reţine 
la sursă de către plătitorii de venituri. Aceștia din urmă au obligaţia să com  ple teze și să depună formularul 112 
„Decla ra ţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozi tului pe venit și evidenţa nominală a 
persoa nelor asigurate” pentru fiecare beneficiar de venit, până la termenul de plată a impozitului inclusiv.

Venitul net impozabil se determină conform me todologiei de calcul prevăzute la art. 78 din Co dul fiscal.
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l Venit brut

– Contribuţiile sociale obligatorii

– Deducerea personală

– Cotizaţia sindicală

– Contribuţia lunară la fondurile de pensii facultative
 şi cea la scheme de pensii facultative suportate de angajaţi
 (în limita echivalentului în lei a 400 euro/an)

– Contribuţia lunară la primele de asigurare voluntară de sănătate,
 precum şi la serviciile medicale fur nizate sub formă de abonament
 (în limita echivalentului în lei a 400 euro/an)

= Venit net impozabil

Impozit pe veniturile din salarii = Venit net impozabil x 10%

Sursa: Popa et al., 2019, pp. 134-135.

Începând cu data de 1 ianuarie 2020 este eli mi nată su praimpozitarea contractelor de muncă cu timp 
par ţial, în vederea aplicării unei baze de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale și cele de asigurări sociale 
de sănătate în funcţie de salariul realizat, și nu de salariul de bază minim brut pe ţară. Drepturile salariale vor 
fi acordate proporţio nal cu timpul lu crat, în raport cu salariul stabilit pen tru programul normal de lucru.

Astfel, prin Legea nr. 263/2019 s-au abrogat alin. (51)-(55) ale art. 146 și alin. (51) al art. 168 din Codul 
fiscal, care prevedeau că din veniturile ob ţinute în baza unui contract part-time contribuţia la sănătate și cea 
de asigurări sociale trebuie re ţi nute la nivelul sa lariului minim pe economie dacă suma obţinută în baza con-
tractului cu normă redusă este mai mică. În aceste condiţii se revine la forma anterioară, res pectiv la impunerea 
de contribuţii la venitul brut efectiv obţinut de angajat, și nu la un ve  nit superior. (Deloitte România, 2019).

În anul 2020 sunt avute în vedere trei salarii minime:
l valoarea de bază a acestui salariu;
l valoarea aplicabilă pentru personalul înca drat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de stu dii 

superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul acelor studii;
l valoarea aplicabilă pentru personalul care își desfășoară activitatea în domeniul construcţiilor.
În tabelul de mai jos prezentăm coordonatele celor trei salarii de bază minime brute pe ţară ga ran tate 

în plată.

Categoria	salarială
Valoarea	salariului	de	bază	minim

brut	pe	ţară	garantat	în	plată

Salariul minim: valoarea general 
aplicabilă

2.230 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri, la un program 
normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 
13,327 lei/oră.

Remarcă. Începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile și obligaţiile 
stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei 
al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Salariul minim: valoarea aplicabilă 
pentru personalul încadrat 
pe funcţii pentru care se prevede 
nivelul de studii superioare, 
cu vechime în muncă de cel puţin 
un an în domeniul acelor studii

2.350 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri, la un program 
normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 
14,044 lei/oră.
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Salariul minim: valoarea aplicabilă 
pentru personalul care 
își desfășoară activitatea 
în domeniul construcţiilor

3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile și alte adaosuri, 
pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 
reprezentând 17,928 lei/oră (valabil pentru perioada 1 ianuarie 
2020 – 31 decembrie 2028).

Pentru salariaţii din construcţii care au încheiate cu angajatorii 
contracte de muncă cu timp parţial, facilităţile fiscale se acordă doar 
în situaţia în care:
l salariul tarifar orar este cel puţin egal cu 17,928 lei, corespunzător 
timpului lucrat;
l sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5
din Codul fiscal, în vigoare începând cu data de 22 iulie 2019.

ü Contribuţiile	sociale

Sistemul asigurărilor sociale obligatorii cu prin de în anul 2020 trei dări, conform pre vederilor Codului 
fis cal, acestea fiind împărţite între angajat și angajator după cum urmează:

l CAS, datorată de angajat;
l CASS, datorată de angajat;
l contribuţia asiguratorie pentru muncă, da torată de angajator.
În tabelul de mai jos prezentăm tabloul contri buţiilor sociale pentru acest an.

Contribuţiile	sociale
obligatorii	în	anul	2020

pentru	activităţi	dependente
Angajator Angajat

Contribuţia de asigurări sociale

l Nu se datorează pentru 
condiţii normale de muncă.

l 4% pentru condiţii deosebite 
de muncă

l 8% pentru condiţii speciale
de muncă

25% (Baza de calcul este 
reprezentată de câștigul brut 
realizat din salarii și venituri 
asimilate salariilor.)

Contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate

- 10% (Baza de calcul este 
reprezentată de câștigul brut 
realizat din salarii și venituri 
asimilate salariilor.)

Contribuţia asiguratorie 
pentru muncă

2,25% (Baza de calcul este 
reprezentată de suma câștigurilor 
brute din salarii și venituri 
asimilate salariilor.)

-

Achitarea CAS pentru salariaţi permite, la în deplinirea condiţiilor legale, solicitarea pensiei pen tru limită 
de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei anticipate parţiale, a celei de invaliditate sau de ur maș, precum și 
a bi letelor de tratament balnear, a celor de odihnă sau a ajutorului de deces. Achitarea CASS în seamnă pentru 
angajaţi accesul la pachetul de bază de servicii medicale publice (consultaţii, spi tali zare, tratamente, asistenţă 
de urgenţă, dispo zitive medicale sau medicamente compensate etc.). (Boiciuc, 2019)

Contribuţiile sociale obligatorii se declară și se achită lunar către bugetul de stat până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care se plătesc ve niturile salariale. Prin excepţie, declararea și plata se pot face trimestrial de 
către anumite categorii de entităţi. Raportarea acestor contribuţii se reali zează online cu ajutorul declaraţiei 112.
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Exemplul 1

O persoană fizică are un contract de muncă part-time la o firmă din domeniul textil. Salariatul are studii 
liceale și două persoane în întreţinere. Se cunosc următoarele date referitoare la contractul acestuia afe rente 
lunii ianuarie 2020: tip contract – 4 ore/zi, salariul de încadrare – 1.115 lei, funcţia de bază – da. Salariatul nu 
are încheiate alte contracte de muncă.

Ne propunem să determinăm salariul net obţinut de angajat şi să efectuăm înregistrările în contabilitate.

Angajat Cota Lei

Salariu brut 1.115

CAS 25% 279

CASS 10% 112

Deducere personală 830

Impozit pe venit 10% 0

Salariu net 724

Angajator Cota Lei

CAM 2,25% 25

Total taxe colectate la bugetul de stat 416

Total contribuţii angajat 391

Total contribuţii angajator 25

– Înregistrarea salariului brut:

1.115 lei 641 = 421 1.115 lei
 „Cheltuieli cu salariile  „Personal – salarii datorate”
 personalului”

– Înregistrarea reţinerilor salariale:

391 lei 421 = % 391 lei
 „Personal – salarii datorate”  4315 279 lei
   „Contribuţia de
   asigurări sociale”
   4316 112 lei
   „Contribuţia de asigurări
   sociale de sănătate”

– Înregistrarea datoriei entităţii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă:

25 lei 646 = 436 25 lei
 „Cheltuieli privind  „Contribuţia asiguratorie
 contribuţia asiguratorie  pentru muncă”
 pentru muncă”
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– Achitarea salariului net:

724 lei 421 = 5311 724 lei
 „Personal – salarii datorate”  „Casa în lei”

– Achitarea contribuţiilor:

416 lei % = 5121 416 lei
279 lei 4315  „Conturi la bănci
  „Contribuţia de  în lei”
  asigurări sociale”
112 lei 4316
  „Contribuţia de asigurări
  sociale de sănătate”
 25 lei 436
  „Contribuţia asiguratorie
  pentru muncă”

Exemplul 2

O persoană fizică are un contract de muncă part-time la o firmă din domeniul fabricării mobilei. Sa lariatul 
este angajat pe un post cu studii superioare și are o persoană în întreţinere. Se cunosc următoarele date referi-
toare la contractul acestuia aferente lunii ianuarie 2020: tip contract – 4 ore/zi, salariul de încadrare – 2.000 lei, 
funcţia de bază – da. Salariatul are încheiate și alte contracte de muncă.

Ne propunem să determinăm salariul net obţinut de angajat şi să efectuăm înregistrările în contabilitate.

Angajat Cota Lei

Salariu brut 2.000

CAS 25% 500

CASS 10% 200

Deducere personală 655

Impozit pe venit 10% 65

Salariu net 1.235

Angajator Cota Lei

CAM 2,25% 45

Total taxe colectate la bugetul de stat 810

Total contribuţii angajat 765

Total contribuţii angajator 45

– Înregistrarea salariului brut:

2.000 lei 641 = 421 2.000 lei
 „Cheltuieli cu salariile  „Personal – salarii datorate”
 personalului”
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– Înregistrarea reţinerilor salariale:

765 lei 421 = % 765 lei
 „Personal – salarii datorate”  4315 500 lei
   „Contribuţia de
   asigurări sociale”
   4316 200 lei
   „Contribuţia de asigurări
   sociale de sănătate”
   444 65 lei
   „Impozitul pe venituri
   de natura salariilor”

– Înregistrarea datoriei entităţii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă:

45 lei 646 = 436 45 lei
 „Cheltuieli privind  „Contribuţia asiguratorie
 contribuţia asiguratorie  pentru muncă”
 pentru muncă”

– Achitarea salariului net: 

1.235 lei 421 = 5311 1.235 lei
 „Personal – salarii datorate”  „Casa în lei”

– Achitarea contribuţiilor şi a impozitului pe venit:

810 lei  % = 5121 810 lei
500 lei  4315  „Conturi la bănci
  „Contribuţia de  în lei”
  asigurări sociale”
200 lei  4316
  „Contribuţia de asigurări
  sociale de sănătate”
 45 lei 436
  „Contribuţia asiguratorie
  pentru muncă”
 65 lei 444
  „Impozitul pe venituri
  de natura salariilor”

Exemplul 3

O persoană fizică are un contract de muncă part-time la o firmă de construcţii. Salariatul nu are per soane 
în între ţinere. Obiectul principal de activitate al societăţii este fabricarea de uși și ferestre din metal (cod CAEN 
2512). Aceasta este autorizată și pentru alte activităţi și obţine periodic venituri atât din cele enu merate de 
Codul fiscal ca făcând parte din sectorul construcţii, cât și din altele. Angajatorul realizează o cifră de afaceri 
din activitatea de fabricare de uși și ferestre din metal de 50% din cifra de afaceri totală. Se cunosc următoarele 
date referitoare la contractul salariatului aferente lunii ianuarie 2020: tip contract – 2 ore/zi, salariul de înca-
drare – 800 lei, funcţia de bază – nu, facilităţi – nu. Acesta are încheiate și alte con tracte de muncă.
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Ne propunem să determinăm salariul net obţinut de angajat şi să efectuăm înregistrările în contabilitate.

Angajat Cota Lei

Salariu brut 800

CAS 25% 200

CASS 10% 80

Deducere personală -

Impozit pe venit 10% 52

Salariu net 468

Angajator Cota Lei

CAM 2,25% 18

Total taxe colectate la bugetul de stat 350

Total contribuţii angajat 332

Total contribuţii angajator 18

– Înregistrarea salariului brut:

800 lei 641 = 421 800 lei
 „Cheltuieli cu salariile  „Personal – salarii datorate”
 personalului”

– Înregistrarea reţinerilor salariale:

332 lei 421 = % 332 lei
 „Personal – salarii datorate”  4315 200 lei
   „Contribuţia de
   asigurări sociale”
   4316 80 lei
   „Contribuţia de asigurări
   sociale de sănătate”
   444 52 lei
   „Impozitul pe venituri
   de natura salariilor”

– Înregistrarea datoriei entităţii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă:

18 lei 646 = 436 18 lei
 „Cheltuieli privind  „Contribuţia asiguratorie
 contribuţia asiguratorie  pentru muncă”
 pentru muncă”

– Achitarea salariului net:

468 lei 421 = 5311 468 lei
 „Personal – salarii datorate”  „Casa în lei”
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– Achitarea contribuţiilor şi a impozitului pe venit:

350 lei % = 5121 350 lei
200 lei 4315  „Conturi la bănci
  „Contribuţia de  în lei”
  asigurări sociale”
 80 lei 4316
  „Contribuţia de asigurări
  sociale de sănătate”
 18 lei 436
  „Contribuţia asiguratorie
  pentru muncă”
 52 lei 444
  „Impozitul pe venituri
  de natura salariilor”

 

Exemplul 4

O persoană fizică are un contract de muncă part-time la o firmă de construcţii. Salariatul este angajat pe 
un post cu studii superioare și nu are persoane în întreţinere. Obiectul principal de activitate al societăţii este 
fa  bricarea produselor din beton pentru construcţii (cod CAEN 2361). Aceasta este autorizată și pentru alte acti-
vităţi și obţine periodic venituri atât din cele enumerate de Codul fiscal ca făcând parte din sectorul construcţii, 
cât și din altele. Angajatorul realizează o cifră de afaceri din activitatea de fabricare a produselor din beton 
pen tru construcţii de 85% din cifra de afaceri totală. Se cunosc următoarele date referitoare la contractul salaria-
tului aferente lunii ianuarie 2020: tip contract – 4 ore/zi, salariul de încadrare – 2.000 lei, funcţia de bază – da, 
facilităţi – da. Acesta nu are încheiate alte contracte de muncă.

Ne propunem să determinăm salariul net obţinut de angajat şi să efectuăm înregistrările în contabilitate.

Angajat Cota Lei

Salariu brut 2.000

CAS 21,25% 425

CASS 0% 0

Deducere personală 495

Impozit pe venit 0% 0

Salariu net 1.575

Angajator Cota Lei

CAM 0,3375% 7

Total taxe colectate la bugetul de stat 432

Total contribuţii angajat 425

Total contribuţii angajator 7

– Înregistrarea salariului brut:
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2.000 lei 641 = 421 2.000 lei
 „Cheltuieli cu salariile  „Personal – salarii datorate”
 personalului”

– Înregistrarea contribuţiei de asigurări sociale:

425 lei 421 = 4315 425 lei
 „Personal – salarii datorate”  „Contribuţia de
   asigurări sociale”

– Înregistrarea datoriei entităţii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă:

7 lei 646 = 436 7 lei
 „Cheltuieli privind  „Contribuţia asiguratorie
 contribuţia asiguratorie  pentru muncă”
 pentru muncă”

– Achitarea salariului net:

1.575  lei 421 = 5311 1.575 lei
 „Personal – salarii datorate”  „Casa în lei”

– Achitarea contribuţiilor:

432 lei % = 5121 432 lei
425 lei 4315  „Conturi la bănci
  „Contribuţia de  în lei”
  asigurări sociale”
 7 lei 436
  „Contribuţia asiguratorie
  pentru muncă”
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Abonamente pentru anul 2020
Pentru anul 2020, abonamentele la revista CONTABILITATEA,	EXPERTIZA	ŞI	AUDITUL	AFACERILOR au 
urmă  toa rele preţuri:
v abonament anual .......................................................................................................................... 300 lei
v abonament semestrial ................................................................................................................... 150 lei
v abonament trimestrial .................................................................................................................... 75 lei

Contravaloarea abonamentelor se achită în contul RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020, BCR – Sucursala 
Unirea.

Copia după documentul de plată îm preu nă cu nu mele dvs. şi adresa unde doriţi să primiţi revista expediaţi-le 
prin e-mail, la adresa edituraceccar@ceccaro.ro.


