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În acest număr:  

Noi condiții sanitar veterinare de derulare a importurilor, 

exporturilor, tranzitului și comerțului intraunional  de 
produse alimentare de origine nonanimală 

După aproape 6 ani de la ultima modificare, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru siguranța Alimentelor a publicat pe pagina sa de internet un 

proiect legislativ ce modifică și completează normele prin care se derulează 

operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse 

alimentare de origine nonanimală. 

Cea mai importantă modificare constă în extinderea listei produselor de origine 

nonanimală ce se supun formalităților de control sanitar-veterinar la frontieră în 

cazul importurilor realizate pe teritoriul României.  

 

 

Proiect de ordin privind implementarea noilor contribuții la 
Fondul pentru Mediu 

Ca urmare a faptului că acum 2 luni au fost introduse noi contribuții la Fondul 

pentru Mediu (pentru echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori 

portabili), acestea necesitau o metodologie de implementare. În acest sens, a 

fost publicat proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

acestor contribuții și taxe datorate la Fondul pentru mediu. 
 
 

Normele de aplicare privind exceptarea de la impozitare 
pentru încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare 

aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică 

În data de 16 septembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 

4947/899/2018/1840/906 privind încadrarea în activitatea de cercetare-

dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică care reglementează normele 

de aplicare a prevederilor art. 60, pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal. 
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Noi condiții sanitar-veterinare de derulare a importurilor, 

exporturilor, tranzitului și comerțului intraunional de 
produse alimentare de origine nonanimală  

 

Potrivit unui proiect de ordin publicat pe pagina de internet a Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța Alimentelor, normele ce 

stabilesc formalitățile de derulare a importurilor, exporturilor, tranzitului și 

comerțului intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și produse 

chimice anorganice și organice utilizate ca ingrediente pentru prepararea 

alimentelor destinate consumului uman urmează să fie modificate în perioada 

următoare.  

 

Una din cele mai importante modificări constă în extinderea listei ce conține 

produsele de origine nonanimală supuse controlului sanitar-veterinar la frontieră 

în cazul importurilor, prin adăugarea altor produse precum:  

 

 produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca 

ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate 

consumului uman (de ex. produsele cu codurile NC de la 2901 la 2942 

și de la 2801 la 2853); 

 bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor 

destinate consumului uman (de ex. produsele clasificate la pozițiile NC 

3301, 3302, 3501 – 3505, 3507, 3823, 3824 60, 3824 90 55, 3824 

90 62, 3824 90 64, 3824 90 80, 3824 90 92 – 3824 90 96); 

 bunuri de origine nonanimală destinate consumului uman clasificate la 

pozițiile NC 1209, 1514, 1518, 2308. 
 

În cazul în care produsele au o altă utilizare decât cea destinată consumului 

uman, operatorii economici vor trebui să prezinte inspectorilor autorității sanitare 

veterinare o declarație pe propria răspundere în acest sens. Tot în acest caz, în 

vederea obținerii liberului de vamă, importatorii vor trebui să prezinte biroului 

vamal competent, documentul de intrare completat corespunzător din care să 

rezulte că produsele nu fac obiectul controlului sanitar-veterinar la frontieră. 

 

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? 

Dacă importați produse de origine nonanimală de tipul celor mai sus menționate, 

este posibil ca în perioada următoare acestea să fie supuse procedurilor de 

control sanitar-veterinar la frontieră. 

 

Ce este de făcut? 

Până la publicarea în Monitorul Oficial a noilor norme, vă recomandăm să 

analizați din timp impactul noilor prevederi pentru a putea evita blocajele și 

întârzierile cu formalitățile de vămuire ale produselor dumneavoastră. Echipa 

noastră de specialiști vă poate asista în efectuarea unei astfel de analize. 
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Proiect de ordin privind implementarea noilor contribuții la 

Fondul pentru Mediu  

 

Săptămâna trecută a fost publicat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor un proiect de ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului și 

gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu. 

 

Printre principalele modificări, enumeram: 

 

 Contribuția de 2 lei/kg aferentă ambalajelor se va plăti numai în cazul 

neîndeplinirii obiectivelor de valorificare pentru ambalajele ce nu au 

fost declarate sau nu au fost transferate către un operator economic 

care preia transferul de responsabilitate; 

 Operatorii economici care au optat pentru realizarea obiectivelor de 

valorificare reciclare în mod individual trebuie să dețină documente 

financiar-contabile și justificative și pentru cantitățile de deșeuri de 

ambalaje preluate de la alți generatori și să poată face dovada 

trasabilității acestora; 

 Este eliminată obligativitatea încheierii tranzacției cumulative, de 

prestări servicii și de vânzare – cumpărare, pentru operatorii 

economici care optează pentru metoda individuală de 

valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje. Este prevăzută doar 

obligativitatea încheierii unui contract de prestări servicii de 

valorificare/reciclare; 

 Eco-taxa va fi datorată pentru toate pungile și sacoșele pentru 

cumpărături, indiferent de forma acestora sau de modalitatea de 

realizare a mânerului, cu sau fără perforații, fabricate din materiale 

obținute din resurse neregenerabile, nu doar pentru cele cu mâner 

integrat sau aplicat; 

 Se introduc metodologiile de calcul pentru următoarele contribuții: 

 Contribuția datorată de operatorii economici care introduc pe 

piața națională echipamente electrice și electronice; 

 Contribuția datorată de operatorii economici care introduc pe 

piața națională baterii și acumulatori portabili; 

 Contribuția datorată de operatorii economici autorizați pentru 

preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice și a bateriilor și 

acumulatorilor portabili; 

 Contribuția datorată de operatorii economici autorizați pentru 

preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de 

ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate. 

 

Ce înseamnă pentru tine? 

Aceste modificări referitoare la gestionarea ambalajelor, a deșeurilor de 

ambalaje, a echipamentelor electrice și electronice, a bateriilor și acumulatorilor 

și a anvelopelor pot atrage după sine obligații suplimentare semnificative din 

punct de vedere al contribuțiilor la Fondul pentru Mediu. 
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În acest sens, recomandăm societăților să analizeze posibilitatea îndeplinirii 

individuale a unei părți cât mai mare posibil din obiectivele de gestionare a 

deșeurilor respective. 

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 

 
Pieter Wessel 
Partener 
+40 21 2075 242 
pwessel@deloittece.com  

  
 
Mihai Petre 
Senior Manager 
+40 21 2075 344 
mipetre@deloittece.com  
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Normele de aplicare privind exceptarea de la impozitare 

pentru încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare 
aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică  

 

Persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare aplicativă 

și/sau de dezvoltare tehnologică și realizează venituri de natură salarială pot 

beneficia de exceptarea de la impozitare a acestor venituri începând cu cele 

aferente lunii august 2016.  

 

Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906 din data de 16 septembrie 2016 

reglementează cadrul de aplicare al acestei facilități fiscale. Mai precis: 

 

 definește activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și de dezvoltare 

tehnologică; 

 prezintă o listă specifică de activități ce nu se încadrează în accepțiunea 

termenilor de mai sus, cum ar fi: modificări de ordin estetic a produselor, 

serviciilor sau proceselor existente, studii de management sau de 

eficiență întreprinse înaintea începerii activității de cercetare sau de 

dezvoltare, studii de cercetare a pieței, de promovare a vânzărilor sau de 

consum etc; 

 instituie obligația angajatorului/plătitorului de venit de a încadra 

persoanele eligibile în vederea scutirii de la impozitul pe veniturile din 

salarii și asimilate salariilor. 

 

Angajatorii, angajații sau autoritățile fiscale vor putea solicita rapoarte de 

expertiză elaborate de experți înscriși în Registrul experților pe domenii de 

cercetare-dezvoltare, prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice și al 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1056/4435/2016. 
 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 

 
Dan Bădin 
Partener 
+40 21 2075 392 
dbadin@deloittece.com  
  
Adrian Stoian 
Senior Manager 

+40 21 2075 390 
fstoian@deloittece.com  
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Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati 
consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 
 
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate 
(numite impreuna Deloitte Network) nu ofera consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, 
juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau serviciile 
profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele 
sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, 

trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru 
pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie. 
 
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din 
Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica 
independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor 
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre. 
 
Reff si Asociatii SCA este societate de avocati membra a Baroului Bucuresti, independenta in conformitate cu 
reglementarile aplicabile profesiei de avocat, si reprezinta reteaua de societati de avocati Deloitte Legal in Romania. 
Deloitte Legal inseamna practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited si afiliatii acestora care 
ofera servicii de asistenta juridica. Pentru o descriere a serviciilor de asistenta juridica oferite de entitatile membre ale 

Deloitte Legal, va rugam accesati: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, 
consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme 
membre, care activeaza in peste 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si 
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul 
celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a crea un impact vizibil in societate. 
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