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NOUTĂŢI LEGISLATIVE PENTRU IMM  

 

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

în perioada 28 iulie – 2 august 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. 

Dezavantaje: Obligații suplimentare pentru angajatori. 

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: Beneficiarii Programului național de sprijin 

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. 
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B) Acte legislative emise de Instituţii ale Uniunii Europene, 

publicate în Jurnalul Oficial, în perioada 28 iulie – 2 august 2016 

 

Jurnalul Oficial 204 L 

REGULAMENT nr. 1249 din 28 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, 

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. 
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