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NOUTĂŢI LEGISLATIVE PENTRU IMM  

 

A) Acte normative publicate în Monitorul Oficial, Partea I, 

în perioada 13 iulie – 7 septembrie 2016 
 

Monitorul Oficial nr. 526 din data de 13 iulie 2016 

ORDIN nr. 4435 și nr. 1056 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile 

pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal 

EMITENT: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Finanțelor 

Publice 

Grup ţintă: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit 

Prevederi principale: → Se aprobă Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-

dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin. 

- Contribuabilii plătitori de impozit pe profit beneficiază de stimulentele prevăzute de Codul 

fiscal pentru activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate prin mijloace proprii sau în 

colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării. 

- Stimulentele fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare reprezintă deducerea rezultatului 

fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporție de 50%, a 

cheltuielilor efectuate de aceștia în anul fiscal respectiv, pentru activitățile de cercetare-

dezvoltare, precum și prin aplicarea metodei de amortizare accelerate în cazul aparaturii și 

echipamentelor destinate actvităților de cercetare-dezvoltare. 

- Valorificarea se poate realiza atât în folosul propriu, cât și prin vânzarea rezultatelor cercetării 

sau utilizarea acestora în prestarea de servicii ori executarea de lucrări, precum și prin 

exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate. 

Avantaje: - Acordarea unor stimulente fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare 

desfășurate prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării, pentru 

contribuabilii plătitori de impozit pe profit. 

- Atragerea de investiții străine în România. 

- Încurajarea IMM-urilor să investească în cercetare. 

Atenționare: Pentru ca activitățile de cercetare-dezvoltare să fie eligibile pentru acordarea 

deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal, trebuie să fie cuprinse într-un proiect care 

să conțină anumite elemente și să facă parte din categoriile activităților de cercetare aplicativă 

și/sau de dezvoltare tehnologică, cele două condiții fiind îndeplinite în mod cumulativ. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 13 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 526 din data de 13 iulie 2016 

HOTĂRÂRE nr. 486 din 6 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 

privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare 

EMITENT: Guvernul României  

Grup ţintă: Producătorii, Comercianții care pun la dispoziție pe piață mijloace de măsurare 
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Prevederi principale: - Se prevede că un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să 

permită controlul măsurărilor după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare şi punerea sa 

în funcţiune. 

- În ceea ce privește contoarele de apă, producătorul trebuie să precizeze dacă contorul de apă 

este destinat măsurării curgerii inverse. Contoarele de apă care nu sunt proiectate pentru 

măsurarea curgerii inverse trebuie să fie capabile fie să prevină curgerea inversă, fie să reziste la 

o curgere inversă accidentală fără a suporta o deteriorare sau modificare a proprietăţilor 

metrologice. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 13 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 526 din data de 13 iulie 2016 

HOTĂRÂRE nr. 485 din 6 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 

privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu 

funcţionare neautomată 

EMITENT: Guvernul României 

Grup ţintă: Producătorii, Comercianții care pun la dispoziție pe piață mijloace de cântărit 

Prevederi principale: Se prevede că una dintre condițiile de determinare a prețului este efectuată 

în funcţie de masă pentru vânzările directe către populaţie şi pentru preambalare. 

Atenționare: Producătorii se asigură că pe aparatele pe care le-au introdus pe piaţă sunt 

inscripţionate numărul de tip, de lot sau de serie ori alt element de identificare. 

Observaţii: - Modificările Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru 

punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată sunt de formă, 

și nu de fond. 

- Intră în vigoare la data de 13 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 529 din data de 14 iulie 2016 

ORDIN nr. 1058 din 5 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale 

ministrului finanţelor publice 

EMITENT: Ministerul Finanțelor Publice 

Grup ţintă: Comercianții care folosesc transportul naval 

Prevederi principale: → INSTRUCŢIUNI din 22 ianuarie 2016 de aplicare a scutirii de taxă pe 

valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi 

art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

- Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează fie de furnizor/prestator, fie de 

beneficiar, pe baza documentelor care atestă că livrările de bunuri şi prestările de servicii sunt 

destinate scopurilor prevăzute de lege. În cazul navelor care nu sunt noi, respectiv al navelor 

care au mai navigat, utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi 

comerciale, industriale sau de pescuit, care sunt atribuite navigaţiei în largul mării, scutirile de 

TVA se aplică dacă nava este efectiv şi preponderent utilizată pentru navigaţie în largul mării. 

- Scutirea se aplică atât pentru livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în beneficiul 

direct al proprietarilor/operatorilor de nave, cât şi în situaţia în care între furnizori/prestatori şi 

proprietar/operator se interpune un agent de navă. 

- Scutirea de taxă pentru livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe navele 

atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu 
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plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit se aplică şi în situaţia în care în 

livrare se interpun intermediari care acţionează în nume propriu, dacă în momentul livrării 

destinaţia finală a bunurilor este cunoscută şi dacă transferul proprietăţii bunurilor în cauză către 

aceşti intermediari a intervenit cel mai devreme în acelaşi timp cu momentul în care operatorii 

navelor au fost abilitaţi să dispună în fapt de aceste bunuri ca şi cum ar fi avut calitatea de 

proprietari. 

- În cazul prestărilor de servicii şi/sau al livrărilor de bunuri efectuate pentru nevoile directe ale 

navelor şi/sau pentru încărcătura acestora, pentru care se aplică scutirea prevăzută de Codul 

fiscal, atât prestatorul/furnizorul, cât şi agentul de navă şi/sau intermediarii care intervin în 

livrare/prestare trebuie să justifice aplicarea scutirii cu declaraţia pe propria răspundere a 

proprietarului/operatorului navei sau, după caz, cu o copie a acestei declaraţii, din care să rezulte 

că nava respectivă a fost efectiv şi preponderent utilizată în largul mării în perioada în care a fost 

deţinută sau operată de către proprietarul/operatorul navei, pentru cel mult ultimii 5 ani 

anteriori datei livrării bunurilor/prestării serviciilor respective. 

- În cazul livrărilor de nave noi, respectiv de nave care nu au fost utilizate, scutirea prevăzută de 

Codul fiscal se aplică pe baza criteriilor obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, care le 

face capabile pentru a fi utilizate în largul mării 

Atenționări: - În cazul navelor care nu sunt noi, respectiv al navelor care au mai navigat, utilizate 

pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de 

pescuit, care sunt atribuite navigaţiei în largul mării, scutirile de TVA se aplică dacă nava este 

efectiv şi preponderent utilizată pentru navigaţie în largul mării. 

- În cazul livrărilor de nave noi, respectiv de nave care nu au fost utilizate, scutirea prevăzută de 

Codul fiscal se aplică pe baza criteriilor obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, care le 

face capabile pentru a fi utilizate în largul mării. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 14 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 529 din data de 14 iulie 2016 

ORDIN nr. 439 din 21 iunie 2016 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor cu privire la 

calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice 

EMITENT: Consiliul Concurenței  

Grup ţintă: Întreprinzătorii 

Prevederi principale: - Sunt aduse clarificări de ordin procedural necesare calculului taxei de 

autorizare prevăzută de Legea concurenței. 

- Sunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice persoana, întreprinderea 

sau întreprinderile care a/au înaintat Consiliului Concurenţei notificarea, potrivit prevederilor 

Regulamentului privind concentrările economice. În urma obţinerii autorizării, persoana, 

întreprinderea sau întreprinderile care a/au efectuat procedura notificării devine/devin 

persoană/întreprindere/întreprinderi plătitoare a/ale taxei stabilite potrivit dispoziţiilor 

prezentelor instrucţiuni. 

- Cifra de afaceri luată în calcul este cifra realizată pe teritoriul României, în exerciţiul financiar 

precedent autorizării concentrării economice. Prin exerciţiu financiar se înţelege exerciţiul care 

corespunde anului calendaristic 1 ianuarie - 31 decembrie. 

- Se precizează care este cifra de afaceri luată în considerare în cazurile de fuziune și în cazurile 
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de dobândire a controlului. 

Atenționare: Cifra de afaceri necesară pentru calcularea taxei de autorizare va fi comunicată 

odată cu formularul de notificare a concentrării economice şi, în orice caz, cel mai târziu în 

termen de 3 zile de la comunicarea datei efective a notificării concentrării economice. 

Observaţii: - Taxele de autorizare, achitate sau în curs de achitare înainte de intrarea în vigoare a 

Instrucţiunilor, rămân valabile. 

- Intră în vigoare la data de 14 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 534 din data de 15 iulie 2016 

ORDIN nr. 2037 din 8 iulie 2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale 

semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală  

Grup ţintă: Contribuabilii  

Prevederi principale: - Se aprobă Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale 

semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 

- Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 306 "Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală 

pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic", precum şi modelul şi conţinutul 

formularului "Decizie privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată". 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 15 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 534 din data de 15 iulie 2016 

LEGE nr. 150 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind 

comercializarea produselor alimentare 

EMITENT: Parlamentul României 

Grup ţintă: Comercianții din sectorul alimentar 

Prevederi principale: - Se introduc noi definiții și sunt eliminate altele. 

- În cazul în care părţile convin prin contract ca recepţia cantitativă şi calitativă să fie făcută 

ulterior momentului livrării, documentul de recepţie va fi transmis în formă scrisă furnizorului 

în maximum 24 de ore de la momentul punerii la dispoziţia comerciantului a mărfii, cu excepția 

produselor alimentare proaspete, în cazul în care recepţia cantitativă şi calitativă se va face în 

momentul livrării, anterior termenul fiind de 48 de ore. 

- Sunt enumerate mențiunile pe care trebuie să le cuprindă eticheta, pentru carnea comercializată 

pe teritoriul României. Comerciantul este obligat să afişeze vizibil sintagma ”carne românească”, 

pentru carnea comercializată direct către consumatorul final. 

Atenționări: - Comerciantul persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi de 

comercializare pentru produse alimentare are obligaţia ca, pentru categoriile carne, ouă, legume, 

fructe, miere de albine, produsele lactate şi de panificaţie, să achiziţioneze aceste produse în 

proporţie de cel puţin 51% din volumul de marfă pe raft, corespunzător fiecărei categorii de 

produse alimentare, provenite din lanţul alimentar scurt, cu excepția comercianţilor care 

realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active total de până la două milioane de euro, 

echivalent în lei. 

- Comerciantul persoană juridică autorizată care desfăşoară activităţi de comercializare pentru 

produsele alimentare are obligaţia de a organiza evenimente de promovare şi vânzare a 

produselor alimentare româneşti. 
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- Prevederile Legii nu se aplică în ceea ce priveşte comercializarea fructelor exotice importate din 

alte ţări. 

Avantaje: - Se prevede că este interzis oricărui comerciant să solicite facturarea/refacturarea şi să 

încaseze de la furnizor taxe şi servicii. 

- Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate şi livrate se 

stabileşte prin negocierea contractului, fără ca termenul de plată să depăşească 30 de zile 

calendaristice, cu excepția produselor alimentare proaspete la care termenul de plată nu poate fi 

mai mare de 7 zile calendaristice. 

- Comerciantul este obligat să acorde spaţii distincte de expunere şi vânzare produselor 

româneşti, în condiţiile legii.  

- Este interzis oricărui comerciant să solicite furnizorului să nu vândă altor comercianţi aceleaşi 

produse la un preţ de achiziţie mai mic sau egal cu cel cu care a achiziţionat produsele 

respective. 

- Modificările vor contribui la creşterea accesului produselor IMM-urilor din România pe piaţă, 

inclusiv a produselor tradiţionale şi locale ale micilor agricultori, precum şi la promovarea 

comercializării produselor româneşti, ca efect al implementării dispoziţiei privind instituirea 

obligaţiei ca, pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate şi de 

panificaţie să achiziţioneze aceste produse în proporţie de cel puţin 51% din volumul de marfă 

pe raft, corespunzător fiecărei categorii de produse alimentare, provenite din lanţul alimentar 

scurt şi a obligaţiei de a organiza evenimente de promovare şi vânzare a produselor alimentare 

româneşti, cu respectarea legislaţiei sanitare-veterinare în vigoare.  

Observaţii: → CNIPMMR a solicitat în mod repetat în ultimii ani modificarea şi completarea 

Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare şi reglementarea de măsuri pentru: 

- susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor IMM-urilor din România; 

- instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim 

de desfacere pentru  prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale 

realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari; 

- protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale sau abusive; 

- accelerarea plăţilor comercianţilor către IMM-urile furnizoare. 

→ Lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente - vânzarea de la un fermier la un consumator  

prin  implicarea  unui  număr cât  mai  redus  de  intermediari. 

→ Intră în vigoare la data de 15 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 534 din data de 15 iulie 2016 

LEGE nr. 148 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

EMITENT: Parlamentul României 

Grup ţintă: Întreprinzătorii din domeniul construcțiilor 

Prevederi principale: - Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei 

autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea 

titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr 

cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. Prin excepție, executarea lucrărilor de 

construcţii cu caracter special, care se realizează în baza tratatelor/acordurilor în vigoare la care 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp3802500/00077704.htm


CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA 

Departamentul Juridic şi Dialog Social 

 

 6 

România este parte, se reglementează prin aranjamentele de implementare/ acordurile 

tehnice/înţelegerile/memorandumurile de implementare a tratatelor respective, adoptate potrivit 

legislaţiei în vigoare, cu condiţia avizării documentaţiei tehnice potrivit legislaţiei în vigoare. 

- Autorizaţia de construire se semnează de către conducătorul instituţiei emitente sau de 

persoana delegată de acesta, de şeful structurii de specialitate cu atribuţii privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al instituţiei emitente şi de o persoană 

din cadrul structurii de specialitate care îndeplineşte cerinţele de formare profesională, 

responsabilitatea emiterii acesteia revenind semnatarilor. 

Observaţii: - La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care sunt 

monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite 

protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu 

modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare 

şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, 

dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu 

se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli 

şi la instalaţiile interioare. În cazul monumentelor istorice, lucrările se pot executa doar în baza şi 

cu respectarea obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric, întocmită şi eliberată potrivit 

legii. Obligaţia se va elibera în termen de 30 de zile de la solicitare, nerespectarea termenului 

creând posibilitatea executării lucrărilor în absenţa obligaţiei. 

- Intră în vigoare la data de 18 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 533 din data de 15 iulie 2016 

ORDIN nr. 2048 din 8 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului 

formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii 

de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" 

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală  

Grup ţintă: Societățile 

Prevederi principale: → Modificările principale ale conținutului Formularului (088) sunt 

următoarele: 

 S-a redus numărul întrebărilor la 12, faţă de 20 de întrebări în forma iniţială; 

 Sunt eliminate întrebările 1-3, 7-8, 10, 16, 18 și 20 din vechea formă: 

 Întrebarea 1 – Spaţiul cu destinaţie de sediu social (proprietate, chirie < 1 an, chirie > 1 an, 

temporar la avocat). Se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a 

spaţiului cu destinaţie de sediu social. 

 Întrebarea 2 – Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social? În cazul în care se 

răspunde cu DA, se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a 

spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal. 

 Întrebarea 3 – Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate? Se va anexa copia 

documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului (spaţiilor) cu destinaţie de sedii 

secundare declarate. 

 Întrebarea 7 – a) Există asociaţi şi/sau administratori care deţin calitatea de asociat şi/sau 

administrator la persoane impozabile care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul 
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general consolidat al statului? b) Există asociaţi şi/sau administratori care au deţinut în ultimii 

5 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii prezentei declaraţii calitatea de asociat şi/sau 

administrator la persoane impozabile, care înregistrau obligaţii fiscale restante la bugetul 

general consolidat al statului, potrivit evidenţei financiar-contabile. 

 Întrebarea 8 – Există asociați și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de 

natură contravențională sau persoane impozabile la care aceștia dețin calitatea de asociați 

și/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională? 

 Întrebarea 10 – Cu acordul acestora, puteţi specifica datele de contact a 3 persoane din 

România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre 

administratorul/administratorii persoanei impozabile. 

 Întrebarea 16 – Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţii şi administratorii persoane 

juridice în ultimul an fiscal încheiat. 

 Întrebarea 18 – La câte persoane impozabile deţin sau au deţinut calitatea de asociat şi/sau 

administrator, în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaraţii, administratorii şi 

asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea? 

 Întrebarea 20 – Au mai fost depuse, pentru aceasta persoană impozabilă, declarații 088 pentru 

evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni 

din sfera TVA ? 

 Se prevede anexarea a 4 înscrisuri, comparativ cu 11 câte sunt în prezent solicitate; 

 Eliminarea obligativității anexării oricăror documente cu excepția celor prevăzute la: 

 pct. 1A lit. c) vizând justificarea tipului activității desfășurate în afara sediului 

social/profesional și a sediilor secundare; 

 pct. 3, vizând atestarea tipului de viză și scopul șederii în Romania a administratorilor 

cetățeni non-UE; 

 pct. 5 a), respectiv contractul de prestări servicii încheiat de persoana impozabilă cu 

prestatorul de servicii în domeniul contabilității; 

 pct. 7, respectiv contractul de prestări servicii încheiat de persoana impozabilă cu 

prestatorul de servicii în domeniul punerii la dispoziție de personal calificat. 

 Renunțarea la solicitarea Formularului 088 atunci când o societate comercială își schimbă 

sediul social sau administratorii şi/sau asociaţii; 

 În cazul entităților care sunt deja plătitoare de TVA, Formularul 088 se depune la solicitarea 

organului fiscal competent, în situația în care societatea prezintă risc fiscal, în urma selecției 

efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, 

în baza criteriilor stabilite de organul fiscal în acest scop. 

 Formularul (088) se completează cu două intrebari noi: 

 Precizați dacă dețineți active în vederea desfășurării obiectului preponderent de activitate 

(tipul activelor si valoarea acestora); 

 Precizați dacă efectuați sau intenționați să efectuați, în următoarele 12 luni: 

a) operațiuni intracomunitare și b) achiziții de bunuri/servicii din afara UE și/sau livrări 

de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export).  

 Se completează capitolul ”Date de identificare a persoanei impozabile” cu o rubrică ce 

permite reprezentantului legal al entității să declare dacă societatea se află sau nu se află în 
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procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014. Datele cu privire la asociați și/sau 

administratori se vor completa pentru persoanele care îndeplineau această calitate la 

momentul declanșării procedurii insolvenței. 

 În cadrul întrebarii 1 se solicită descrierea în mod detaliat a activității economice pentru care 

se solicită sau s-a obținut codul de înregistrare în scopuri de TVA, precizând, după caz, 

principalii clienți/furnizori/prestatori.  

 Dacă entitatea urmează să efectueze investiții în legătură cu domeniul principal de activitate, 

va trebui sa indice: 

 adresa unde se realizează investiția; 

 durata realizării investiției; 

 valoarea estimată a investiției; 

 numărul/data autorizației de construire. 

Avantaje: Se simplifică procedura (exp.: reducerea numărului întrebărilor la 12, faţă de 20 de 

întrebări în forma iniţială; eliminarea întrebărilor 1-3, 7-8, 10, 16, 18 și 20 din vechea formă; 

anexarea a 4 înscrisuri, comparativ cu 11 câte sunt în prezent solicitate). 

Dezavantaje: Noul  Formular 088, deşi este simplificat prin eliminarea solicitării unor informaţii 

care sunt deţinute de autorităţile publice centrale, rămâne în continuare o sarcină birocratică 

suplimentară, în special pentru IMM-uri. Prin introducerea unei noi obligaţii administrative de 

raportare se încalcă principiul numărului constant, care stabileşte că introducerea unor noi 

sarcini administrative - obligaţii de raportare/conformare - pentru întreprinderi mici şi mijlocii 

trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. 

Observaţii: - CNIPMMR a propus în mod constant ca Formularul 088 - „Declaraţie pe propria 

răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care 

implică operaţiuni din sfera TVA” în format fizic, să fie înlocuit cu o „Declaraţie pe propria 

răspundere privind intenţia contribuabilului de a desfăşura activităţi economice care implică 

operaţiuni din sfera TVA”, care să se completeze electronic şi să se depună online, deoarece 

societăţile care depăşesc plafonul de scutire a plăţii T.V.A. de 220.000 lei, stabilit prin Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, sunt de drept plătitoare de TVA, parcurgerea unei proceduri de 

evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din 

sfera TVA nefiind justificată. 

- Intră în vigoare la data de 30 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 543 din data de 19 iulie 2016 

ORDIN nr. 852 din 13 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin 

acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi 

dezvoltarea activităţilor economice neagricole" 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Grup ţintă: Întreprinzătorii din spațiul rural 

Prevederi principale: - Procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, 

denumită "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru 

înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole". 

- Scopul schemei de ajutor este de a acorda sprijin pentru înfiinţarea în mediul rural de 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp2556968/00171754.htm
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întreprinderi care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan 

de afaceri, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării şi diversificării 

activităţii neagricole în mediul rural. 

- Beneficiarii ajutorului de minimis acordat sunt întreprinderile nou-înfiinţate (start-up) şi cele în 

activitate, care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice de eligibilitate. 

- Solicitanţii sprijinului trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii generale 

de eligibilitate: 

 se încadrează în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici; încadrarea 

întreprinderii solicitante se face la momentul înregistrării Cererii de finanţare conform 

declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului şi pe baza datelor din situaţiile 

financiare aferente anului anterior depunerii cererii de finanţare; 

 nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, 

inclusiv nu au popriri pe conturile bancare; 

 nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare 

specială; 

 suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani 

fiscali anteriori plus anul curent) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 

100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier (ajutoarele de minimis 

nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri); 

 nu sunt supuse unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de 

lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor; 

 nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, 

dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată. 

- Principiile de selecţie au în vedere asigurarea tratamentului egal al solicitanţilor, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii 

Europene în materie de dezvoltare rurală. 

- Ajutoarele financiare pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se vor acorda, sub 

formă de sumă forfetară, în două tranşe, astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanţare; 

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului 

de afaceri, fără a depăşi 5 ani de la încheierea deciziei de finanţare. 

- Cuantumul maxim al sprijinului este de: 

 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare şi 

de agroturism (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie 

publică); 

 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole. 

Atenționare: - Administratorul/Furnizorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va 

verifica declaraţia pe propria răspundere, respectiv faptul că suma totală a ajutoarelor de 

minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani 

fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului ori ale autorităţilor locale, fie din surse 

ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu prevederile schemei, nu depăşeşte pragul de 

200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în 
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sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, şi că se 

respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013. 

Avantaje: Acordarea unui ajutor de stat pentru întreprinzătorii din spațiul rural.  

Observaţii: - Bugetul schemei este de 294.309.090 euro contribuţie publică. 

- Acordarea ajutorului de minimis prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract 

de finanţare încheiat între AFIR, în numele furnizorului, şi beneficiar. 

- Intră în vigoare la data de 19 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 549 din data de 21 iulie 2016 

ORDIN nr. 977 din 6 iulie 2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă 

ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul 

produselor pentru construcţii 

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Grup ţintă: Întreprinzătorii din domeniul construcțiilor 

Prevederi principale: Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor 

române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru 

construcţii, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din Ordin. 

Observaţii: - Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniu 

produselor pentru construcţii care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România 

(ASRO) până la data de 10 iunie 2016 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor 

europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. C 209 din 10 iunie 2016. 

- Intră în vigoare la data de 21 iulie 2016. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 21 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 553 din data de 22 iulie 2016 

ORDIN nr. 854 din 15 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea 

dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru 

procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Grup ţintă: Întreprinzătorii care realizează investiţii iniţiale în active corporale şi/sau 

necorporale, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor 

agricole 

Prevederi principale: - Se modifică anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin 

realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor 

agricole în vederea obţinerii de produse neagricole". 

- Scopul acordării sprijinului este de a creşte competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de 

produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul 

intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun. 

- Se acordă ajutor de stat regional pentru investiţii sub formă de grant şi acesta constă în 

rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite de către beneficiar. 

- Ajutorul se acordă în urma selectării şi notificării beneficiarului privind acceptarea cererii de 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp396216/00175244.htm
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finanţare, urmată de încheierea contractului de finanţare între AFIR şi beneficiar. Contractele de 

finanţare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2020. Contractul trebuie să facă referire 

expresă la faptul că se acordă un ajutor de stat în baza Regulamentului GBER şi valoarea 

acestuia. 

- Plata efectivă a ajutorului se efectuează eşalonat, în tranşe conforme etapelor de execuţie, în 

urma prezentării de către beneficiar a cererilor de plată şi a documentelor justificative de plată, 

prevăzute în procedurile specifice ale AFIR. Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate 

face până la 31 decembrie 2023. 

- Sunt prevăzute condițiile de eligibilitate, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ. 

- Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este 

echivalentul în lei a 123,3 milioane de euro, cu posibilitatea de majorare a bugetului cu maximum 

10% pentru fiecare submăsură, cu condiţia creşterii alocării din cadrul PNDR a acestor 

submăsuri. 

- Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul 

prezentei scheme este de 267. 

→ Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul Schemei nu poate depăşi plafonul 

maxim/proiect după cum urmează: 

a) pentru „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”: 

(i) 1.000.000 euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care 

conduc la un lanţ alimentar integrat; 

(ii) 1.500.000 euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii 

care conduc la un lanţ alimentar integrat; 

(iii) 2.500.000 euro/proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat (indiferent 

de tipul de solicitant), precum şi pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun 

investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat; 

b) pentru ”Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”: 

1. b.1) pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici: 

(i) 600.000 euro pentru proiectele ce nu presupun investiţii ce conduc la un lanţ alimentar 

integrat; 

(ii) 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat; 

(iii) întreprinderi mijlocii; 

(iv) 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii ce conduc la un lanţ alimentar 

integrat; 

(v) 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat; 

2. b.2) pentru întreprinderi mari: 

(i) 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii ce conduc la un lanţ alimentar 

integrat; 

(ii) 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat. 

→ Pentru activităţile ce vizează producerea de băuturi alcoolice din produse agricole, sprijinul 

acordat microîntreprinderilor şi formelor asociative va fi limitat astfel: 

(i) 200.000 de euro pentru microîntreprinderi; 

(ii) 300.000 de euro pentru formele asociative. 
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→ În cazul în care beneficiarul solicită sprijin prin schema de minimis pentru consultanţă, 

plafonul maxim prevăzut se reduce cu o valoare echivalentă unei intensităţi de până la 10% din 

total cheltuieli eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii-montaj, respectiv cu până la 

5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-

montaj, fără a depăşi intensitatea maximă prevăzută în zona de dezvoltare regională respectivă, 

corelată cu intensitatea menţionată în PNDR 2014-2020 pentru „Sprijin pentru investiții în 

procesarea/ marketingul produselor agricole”şi ”Investiții în procesarea/ marketingul produselor 

din sectorul pomicol” de 50% pentru IMM-uri, inclusiv cooperative şi grupuri de producători, 

respectiv 40% pentru întreprinderi mari, dar nu mai mare de 200.000 euro. 

Avantaje: - Îmbunătăţirea nivelului de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea 

competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în domeniile de intervenţii eligibile. 

- Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o 

calitate superioară şi deschiderea de noi pieţe interne, în special în contextul unor lanţuri 

alimentare integrate. 

- Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse 

competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea 

standardelor sanitar-veterinare şi de siguranţă alimentară. 

- Creşterea numărului de locuri de muncă. 

Atenționare: - În cadrul schemei de ajutor, atât în cazul IMM, cât şi în cazul întreprinderilor 

mari, ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a adresat, înainte de demararea lucrărilor de 

executarea proiectului de investiţii, o cerere pentru ajutor/cerere de finanţare şi dacă AFIR a 

confirmat ulterior în scris, prin notificarea beneficiarului, conform procedurii specifice, că 

proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite. 

Observaţii: - AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

- Schema de ajutor se aplică până la data de 31 decembrie 2020. 

- Intră în vigoare la data de 22 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 561 din data de 25 iulie 2016 

ORDIN nr. 863 din 21 iulie 2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de 

restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul 

Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Grup ţintă: Întreprinzătorii din sectorul vitivinicol 

Prevederi principale: - Se prevede că pentru campaniile viticole 2015/2018, de la data intrării în 

vigoare a Ordinului, planurile individuale se depun în sesiune deschisă la D.A.J. şi a 

municipiului Bucureşti, iar cererile de finanţare se depun în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data aprobării planurilor individuale la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. 

- Pentru planurile individuale aprobate şi depuse la A.P.I.A., la care s-a constituit garanţia de 

bună execuţie, dar nu s-a notificat începerea activităţilor din cadrul măsurilor eligibile care fac 

obiectul planului individual, la data intrării în vigoare a Ordinului, A.P.I.A. eliberează, la cererea 

solicitantului, suma constituită ca garanţie de bună execuţie. 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp53677422/00166707.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp53677422/00166708.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp53677422/00166708.htm
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Observaţii: - DAJ – Direcții Agricole Județene. 

- APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

- Intră în vigoare la data de 25 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 568 din data de 27 iulie 2016 

ORDIN nr. 859 din 20 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii 

şi dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin 

pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în 

sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de 

produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de 

stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, 

pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse 

neagricole", aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020" 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Grup ţintă: Întreprinderile beneficiare ale schemei GBER 

Prevederi principale: - Se instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, cu titlul "Sprijin 

pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în 

sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de 

produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol". 

- Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă numai 

întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare, care beneficiază de sprijin financiar 

acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2 - Investiţii pentru procesarea şi marketingul 

produselor agricole, şi submăsurii 4.2a - Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor din 

sectorul pomicol, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

- Solicitantul va completa o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis 

acordate întreprinderii unice. Declaraţia va fi anexată cererii de finanţare. 

- Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, 

angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 13,7 milioane euro, cu 

posibilitate de majorare a bugetului cu maximum 10% pentru fiecare submăsură, cu condiţia 

creşterii alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri. 

- Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul 

acestei scheme este de 267. 

→ Valoarea finanţării nerambursabile acordate în cadrul Schemei nu poate depăşi 200.000 

euro/proiect şi se acordă după cum urmează: 

(i) maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei GBER, 

reprezentând costuri generale pentru proiectele de investiţii care presupun construcţii-montaj; 

(ii) maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei GBER, 

reprezentând costuri generale pentru proiectele de investiţii care nu prevăd lucrări de 

construcţii-montaj. 

Avantaje: - Sprijinirea întreprinderilor în realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a 

afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară 

interesului comun. 

Atenționare: Nu pot primi ajutor în cadrul prezentei scheme de minimis întreprinderile aflate în 
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dificultate. 

Observaţii: - Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat, cu 

posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reglementări europene, aferente post-perioadei 2014-

2020. 

- Schema GBER - schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de 

investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea produselor agricole în vederea obţinerii 

de produse neagricole". 

- Intră în vigoare la data de 27 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 576 din data de 28 iulie 2016 

HOTĂRÂRE nr. 520 din 20 iulie 2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 

EMITENT: Guvernul României 

Grup ţintă: Angajatorii din domenii unde există pericolul de expunere la riscuri generate de 

câmpuri electromagnetice 

Prevederi principale: - Sunt stabilite cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la 

câmpuri electromagnetice la locul de muncă. 

- Sunt reglementate toate efectele biofizice directe şi efectele indirecte cunoscute cauzate de 

câmpurile electromagnetice. 

Atenționare: - Angajatorii trebuie să se asigure că expunerea lucrătorilor la câmpuri 

electromagnetice este limitată la valorile-limită de expunere pentru efecte asupra sănătăţii şi la 

valorile-limită de expunere pentru efecte senzoriale, pentru efectele nontermice, pentru efectele 

termice. 

- Angajatorul trebuie să evalueze toate riscurile pentru lucrători generate de câmpurile 

electromagnetice la locul de muncă şi, dacă este necesar, să măsoare şi/sau să calculeze nivelurile 

câmpurilor electromagnetice la care sunt expuşi lucrătorii. 

- Angajatorul ia măsurile necesare pentru a se asigura că riscurile generate de câmpurile 

electromagnetice la locul de muncă sunt eliminate sau reduse la minimum. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 1 august 2016. 

Monitorul Oficial nr. 576 din data de 28 iulie 2016 

ORDIN nr. 866 din 22 iulie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile 

de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului 

naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul 

viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Grup ţintă: Producătorii din sectorul vitivinicol 

Prevederi principale: Se prevede că: 

- Termenul de execuţie a programului de investiţii pentru care se acordă sprijin financiar este de 

maximum 2 ani calendaristici. 

- La proiectele privind achiziţia de echipamente şi/sau materiale, beneficiarii cu capital de stat 

vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016, iar beneficiarii cu capital integral privat vor respecta 

prevederile OUG nr. 66/2011. 
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Observaţii: - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- Intră în vigoare la data de 28 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 572 din data de 28 iulie 2016 

ORDIN nr. 868/1155 din 25 iulie 2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru 

livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse 

agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul 

celor specifice utilizate în sectorul agricol 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice 

Grup ţintă: Întreprinzătorii din sectorul agricol 

Prevederi principale: - Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea anumitor categorii 

de îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării. 

- Sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din Ordin, prestările de servicii de tipul celor 

specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%. 

Avantaje: Aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite categorii de prestări de servicii 

specifice sectorului agricol. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 1 august 2016. 

Monitorul Oficial nr. 578 din data de 29 iulie 2016 

ORDIN nr. 2264 din 26 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi 

achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările 

şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală  

Grup ţintă: Contribuabilii 

Prevederi principale: Prevederile Ordinului se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul 

naţional, după cum urmează: 

- pentru perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016, numai pentru operaţiunile desfăşurate cu 

persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România (…); 

- începând cu data de 1 octombrie 2016, declaraţia se va completa integral, pentru toate 

operaţiunile efectuate pe teritoriul national. 

În anexa nr. 2 sunt prevăzute instrucţiuni de depunere şi completare a formularului (394) 

"Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de 

persoanele înregistrate în scopuri de TVA". 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 29 iulie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 592 din data de 3 august 2016 

ORDIN nr. 2012 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a 

vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare 

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală 
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Grup ţintă: Contribuabilii 

Prevederi principale: → Se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu 

privire la TVA. 

→ Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

- Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA. 

- Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA. 

- Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. 

- Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din 

oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. 

→ Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă 

începând cu data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA. 

→ Este decrisă modalitatea de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a 

contribuabililor. 

Observaţii: - Atât Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, cât și 

modelul și conținutul formularelor, sunt prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din Ordin. 

- Intră în vigoare la data de 13 august 2016. 

Monitorul Oficial nr. 589 din data de 3 august 2016 

ORDIN nr. 2011 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în 

scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 

formulare 

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Grup ţintă: Contribuabilii 

Prevederi principale: → Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată. 

→ Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului "Cerere de 

înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (099)" 

→ Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 

- "Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare". 

- "Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, 

potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare". 

Observaţii: - Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei impozabile, se 

consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de 

taxă pe valoarea adăugată. În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având 

înscrisă data înregistrării. 

- Procedura și formularele se regăsesc în anexele ce fac parte integrantă din ordin. 

- Intră în vigoare la data de 13 august 2016. 

Monitorul Oficial nr. 590 din data de 3 august 2016 
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ORDIN nr. 221 din 15 iulie 2016 pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării 

operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2016 

EMITENT: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

Grup ţintă: Operatorii economici 

Prevederi principale: → Sunt stabilite condiţiile aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de 

marcare a metalelor preţioase cu marcă de garanţie proprie în anul 2016. 

→ Prevederile Ordinului se aplică operatorilor economici autorizaţi de către Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor să efectueze cel puţin una dintre următoarele 

operaţiuni: 

- prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase (exclusiv producerea obiectelor şi 

bijuteriilor din metale preţioase); 

- introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase. 

→ Sunt prevăzute condițiile necesare pentru autorizarea operaţiunii de marcare a metalelor 

preţioase cu marcă de garanţie proprie. 

→ Sunt enumerate documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a 

metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic, al cărui personal 

a promovat testarea. 

→ Sunt prevăzute condiţiile necesare pentru participarea la testarea în vederea autorizării 

operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie. 

Atenționare: - Personalul desemnat, care a promovat testarea, are dreptul de marcare cu marca 

de garanţie proprie numai a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase aparţinând 

operatorului economic care l-a desemnat în vederea participării la testare şi strict pentru tipul de 

metal preţios pentru care a promovat testarea. 

- Pentru participarea la testarea în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor 

preţioase se percep taxe. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 3 august 2016. 

Monitorul Oficial nr. 595 bis din data de 4 august 2016 

ORDIN nr. 838 din 26 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de 

ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START 

EMITENT: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

Grup ţintă: Tinerii Întreprinzători 

Prevederi principale: - Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis 

prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul 

tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START. 

- Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi 

efectuate până la 31 decembrie 2017. 

- Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, este de 17.000.000 lei. 

- Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis 

unui număr de minim 141 de beneficiari. 

- Se acordă o finanțare nerambursabilă de cel mult 120.000 lei pentru fiecare solicitant, în ordinea 
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descrescătoare a punctajelor obținute. 

Avantaje: Acordarea unui ajutor pentru tineri, în scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale. 

Observaţii: - Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi 

completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul 

www.aippimm.ro. 

- Programul a fost activ în perioada 16-30 august, 2016. 

Monitorul Oficial nr. 675 din data de 1 septembrie 2016 

ORDIN nr. 915 din 22 august 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Procedura de 

implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru 

dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la 

finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, 

comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 

EMITENT: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

Grup ţintă: Beneficiarii schemei de ajutor de minimis 

Prevederi principale: - Se modifică Anexa nr. 13 – „LISTA codurilor CAEN aferente activităţilor 

care sunt eligibile la finanţare în cadrul Programului 2016” la Procedura de implementare a 

schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START 

- Cea de-a patra rubrică a tabelului ce cuprinde lista codurilor CAEN aferente activităților care 

sunt eligibile la finanțare în cadrul Programului 2016, conform modificării legislative se numește 

„Cercetare-dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative”, anterior numindu-se „Cercetare-

dezvoltare, învăţământ, sănătate”. 

- Cea mai importantă modificare a Anexei nr. 13 constă în reîncadrarea anumitor activități în alte 

categorii din listă. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 1 septembrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 597 din data de 5 august 2016 

ORDIN nr. 839 din 26 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de 

ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 

EMITENT: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

Grup ţintă: Întreprinzătorii debutanți 

Prevederi principale: - Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis 

prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor 

de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri. 

- Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi 

efectuate până la 31 decembrie 2017. 

- Bugetul alocat schemei de minimis  pentru anul bugetar 2016, este de 22.700.000 lei.  

- Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis 

unui număr minim de 501 beneficiari. 

- Alocaţia financiară nerambursabilă pentru anul 2016 este de 45.245 lei pentru un curs euro la 

31.12.2015 de 4.5245 lei. 

- Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de 
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întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin 

intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D). 

→ Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) este societate cu răspundere limitată-debutantă (SRL-D), care funcţionează pe durată 

nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 6 din 09.02.2011 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 6 din 09.02.2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) 

întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite 

de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în pct. 3.2 al prezentei proceduri; 

d) este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre 

asociaţi; 

e)  are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de 

clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).  

Avantaje: Acordarea unui ajutor pentru întreprinzători, în vederea stimulării înfiinţării şi 

dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri. 

Dezavantaj: Procedura dificilă cauzată de birocrația excesivă. 

Observaţii: - Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi 

completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul 

www.aippimm.ro. 

- Programul este activ din data de 16 august și se închide la data de 14 septembrie. 

Monitorul Oficial nr. 596 din data de 5 august 2016 

ORDIN nr. 877 din 2 august 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin acordat 

întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării 

infrastructurii silvice" 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Grup ţintă: Întreprinzătorii din sectorul forestier 

Prevederi principale: → Se instituie schema de ajutor de stat, intitulată "Sprijin acordat 

întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii 

silvice". 

→ Scopul schemei de ajutor îl reprezintă creşterea gradului de accesibilizare a pădurilor prin 

înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces din cadrul fondului forestier. 

→ Obiectivul schemei vizează accesul la terenurile forestiere prin investiţii în drumuri forestiere, 

deschise publicului în mod gratuit şi care servesc aspectele multifuncţionale ale pădurii. 

→ Beneficiarii sunt: 

- persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure şi/sau 

asociaţiile acestora conform legislaţiei în vigoare; 
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- unităţi administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora proprietari de pădure, conform 

legislaţiei în vigoare; 

- administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, conform legislaţiei în vigoare. 

→ Schema se aplică de la data primirii numărului de exceptare de la Comisia Europeană şi 

publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, cu 

posibilitatea prelungirii, potrivit reglementărilor europene aferente postperioadei 2014-2020. 

→ Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme este 1.500.000 euro/proiect. 

→ Bugetul maxim estimat al prezentei scheme este de 100.000.000 euro. 

Avantaje: Acordarea unui ajutor pentru întreprinzătorii din sectorul forestier. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 5 august 2016. 

Monitorul Oficial nr. 629 din data de 17 august 2016 

ORDIN nr. 2393 din 12 august 2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea 

înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri 

de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, 

înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi 

pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în 

baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu 

justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în 

sfera de aplicare a TVA 

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Grup ţintă: Contribuabilii 

Prevederi principale: - Se aprobă Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, 

înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului. 

- Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, 

înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care 

nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în 

sfera de aplicare a TVA. 

- Persoanele impozabile care au înregistrat la registrul comerţului menţiuni privind schimbarea 

sediului social/administratorilor şi/sau a asociaţilor pentru care, până la data intrării în vigoare a 

Ordinului, nu a fost finalizată procedura de evaluare a intenţiei şi a capacităţii, vor fi analizate 

potrivit dispoziţiilor anexei nr. 4, ce face parte integrantă din Ordin. 

Atenționare: Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării 

Ordinului se soluţionează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor. 

Observaţii: - Anexa nr. 1: Dispoziţii generale. 

- Anexa nr. 2: Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. 

- Anexa nr. 3: Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit 

art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, 
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societăţi, cu sediul activităţii economica în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 

31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului. 

- Anexa nr. 4: Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza 

Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică 

intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de 

aplicare a TVA. 

- Intră în vigoare la data de 17 august 2016. 

Monitorul Oficial nr. 647 din data de 24 august 2016 

ORDIN nr. 698 din 11 mai 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 

12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene 

Grup ţintă: Beneficiarii/Partenerii care solicită autorităţii de management rambursarea 

cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată eligibilă, reprezentând taxa pe 

valoarea adăugată nerecuperabilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-

2020 

Prevederi principale: - Este prevăzută procedura de depunere a declaraţiilor privind 

nedeductibilitatea şi nerecuperabilitatea taxei pe valoarea adăugată. 

- Este prezentată Procedura de certificare a declaraţiei privind caracterul nedeductibil al taxei pe 

valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 24 august 2016. 

Monitorul Oficial nr. 658 din data de 29 august 2016 

ORDONANŢĂ nr. 22 din 24 august 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 

EMITENT: Guvernul României  

Grup ţintă: Contribuabilii, persoane juridice 

Prevederi principale: → Persoanele juridice au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele 

restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa 

este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, 

cu sediul în România, care va cuprinde: 

a) elemente de identificare a calităţii de debitor: 

1. denumirea, sediul social şi codul fiscal; 

2. denumirea, sediul social şi codul fiscal ale creditorului; 

3. numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce 

urmează să fie plătită creditorului; 

b) elemente de identificare a calităţii de creditor: 

1. denumirea, sediul social şi codul fiscal; 

2. denumirea, sediul social şi codul fiscal ale debitorului; 
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3. numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce 

urmează să fie încasată de la debitor. 

→ Situaţia întocmită se va depune prin internet la adresa dedicată în acest scop, în vederea 

includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente. 

→ Situaţia se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, în decurs de o zi lucrătoare de 

la momentul oricărei modificări survenite. 

Atenționare: → Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 

legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte: 

a) neţinerea şi neactualizarea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenţei obligaţiilor de 

plată şi a evidenţei creanţelor; 

b) netransmiterea de către contribuabilul, persoană juridică, prin internet la adresa dedicată în 

acest scop a situaţiei, în termenele prevăzute; 

c) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidenţialitatea 

informaţiilor, datelor şi situaţiilor.  

→ Contravenţiile prevăzute se sancţionează după cum urmează: 

- cele de la lit. a), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; 

- cele de la lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; 

- cele de la lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. 

→ Constatarea contravenţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de 

către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

→ Constatarea contravenţiei prevăzute la lit. c) şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către 

ofiţeri ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, din oficiu. 

Observaţii: Intră în vigoare la data de 1 septembrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 676 din data de 1 septembrie 2016 

ORDIN nr. 455 din 5 august 2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii 

"Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

pentru sectoarele privat şi public" - apel 2 

EMITENT: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională 

Grup ţintă: Întreprinzătorii din domeniul TIC 

Prevederi principale: Se aprobă Ghidul solicitantului aferent operaţiunii "Proiecte retrospective 

POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi 

public" - apel 2 

Observaţii: - TIC – Tehnologia Informației și Comunicațiilor  

- Intră în vigoare la data de 1 septembrie 2016. 
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B) Acte legislative emise de Instituţii ale Uniunii Europene, 

publicate în Jurnalul Oficial,  

în perioada 13 iulie – 7 septembrie 2016 

 

Jurnalul Oficial 193 L 

DIRECTIVA nr. 1164 din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a 

obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne 

EMITENT: Consiliul Uniunii Europene 

Grup ţintă: Contribuabilii care sunt supuşi impozitului pe profit în unul sau mai multe state 

membre 

Prevederi principale: - Sunt definiți anumiți termeni. 

- Sunt prezentate măsuri împotriva evitării obligaţiilor fiscale. 

- Directiva nu împiedică aplicarea dispoziţiilor naţionale sau a dispoziţiilor bazate pe acorduri 

care urmăresc să asigure un nivel mai ridicat de protecţie a bazelor impozabile naţionale ale 

societăţilor. 

Observaţii: - Directiva intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene. 

- Directiva se adresează statelor membre ale Uniunii Europene. 

Jurnalul Oficial 198 L 

REGULAMENT nr. 1200 din 22 iulie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru 

fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume 

EMITENT: Comisia Europeană 

Grup ţintă: Comercianţii de fructe şi legume importate 

Prevederi principale: Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, ţinând 

seama de datele zilnice variabile. 

Avantaje: Stabilirea modalităţii de calcul a valorii forfetare de import. 

Observaţii: - Valorile forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe 

şi legume sunt prevăzute în anexă, care face parte integranta din Regulament. 

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele 

membre ale Uniunii Europene. 

- Intră în vigoare la data publicării în JOUE. 

Jurnalul Oficial 204 L 

REGULAMENT nr. 1243 din 27 iulie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în 

ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al 

ouălor, precum şi pentru ovalbumină 

EMITENT: Comisia Europeană 

Grup ţintă: Producătorii și Comercianții din sectorul cărnii de pasăre şi cel al ouălor 

Prevederi principale: Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se stabilesc preţurile 

reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre şi din cel al ouălor, precum şi 

pentru ovalbumină, rezultă că este necesară modificarea preţurilor reprezentative pentru 

importurile de anumite produse, ţinând cont de variaţiile preţurilor în funcţie de origine. Astfel, 
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Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se modifică. 

Observaţii: - Regulamentul intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

- Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele 

membre ale Uniunii Europene. 

Jurnalul Oficial 230 L 

REGULAMENT nr. 1417 din 24 august 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru 

fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume 

EMITENT: Comisia Europeană 

Grup ţintă: Comercianţii de fructe şi legume importate 

Prevederi principale: Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, ţinând 

seama de datele zilnice variabile. 

Avantaje: Stabilirea modalităţii de calcul a valorii forfetare de import. 

Observaţii: - Valorile forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe 

şi legume sunt prevăzute în anexă, care face parte integranta din Regulament. 

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele 

membre ale Uniunii Europene. 

- Intră în vigoare la data publicării în JOUE. 

 


