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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului cercetărilor statistice
în anul 2007 al Institutului Național de Statistică
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 alin. (1)
din Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Art. 1. — Se aprobă Programul cercetărilor statistice în anul 2007 al
Institutului Național de Statistică, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Realizarea Programului cercetărilor statistice în anul 2007 al
Institutului Național de Statistică se finanțează din bugetul Institutului Național
de Statistică și din bugetele ministerelor implicate, în limita prevederilor
bugetare aprobate pe anul 2007, precum și din alte surse interne și externe.
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Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Președintele Institutului Național
de Statistică,
Vergil Voineagu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul internelor și reformei
administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei
și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
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București, 1 august 2007.
Nr. 838.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 bis în afara
abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei
Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic
de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională „Aeroportul Internațional
Timișoara” — S.A., pentru perioada 2002—2015
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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«Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia» — S.A.,
pentru perioada 2007—2015”
2. Denumirile „Societatea Națională «Aeroportul Internațional
Timișoara» — S.A.” și „Aeroportul Internațional Timișoara”
din cuprinsul hotărârii se înlocuiesc cu denumirile „Societatea
Națională «Aeroportul Internațional Timișoara — Traian
Vuia» — S.A.”, respectiv „Aeroportul Internațional Timișoara —
Traian Vuia”.
3. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

an

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 615/2002 privind
aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii
aeroportuare la Societatea Națională „Aeroportul Internațional
Timișoara” — S.A., pentru perioada 2002—2015, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 8 iulie 2002,
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul
cuprins:
„H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare
a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 4 octombrie 2007.
Nr. 1.212.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 615/2002)

P R O G R A M U L S T R AT E G I C

de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională „Aeroportul Internațional
Timișoara — Traian Vuia” — S.A., pentru perioada 2007—2015
Etapa I: 2007
1. Elaborarea masterplanului din punct de vedere tehnicoeconomic
2. Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice
pentru obiectivele cuprinse în programul strategic de dezvoltare
a infrastructurii aeroportuare
3. Identificarea și asigurarea surselor de finanțare necesare
realizării obiectivelor de investiții
A

1.

4. Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare în
vederea demarării lucrărilor
5. Dobândirea terenurilor pe care se va pune în practică
programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare,
potrivit legii.
Etapa a II-a: 2007—2015
Realizarea lucrărilor din cadrul programului strategic de
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, eșalonat, după cum
urmează:

Obiective de investiții în continuare

Drum acces și parcare transportatori marfă și personal

Perioada propusă pentru
realizare

2007

Sursa de finanțare

Bugetul de stat

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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B

Perioada propusă
pentru realizare

Obiective noi de investiții

Sursa de finanțare

Amenajare cale rulare și extindere platformă pe direcția est

2007—2012

Bugetul de stat

2.

Extindere aerogară curse interne

2007

Bugetul de stat

3.

Sistem integrat electronic de securitate

2007

Surse proprii

4.

Împrejmuire perimetru aeroportuar

2007

Surse proprii

5.

Amenajare corp pază

2007

Surse proprii

6.

Reabilitare clădiri și obiective preluate de la Ministerul Apărării

2007—2009

Surse proprii

7.

Terminal Intermodal Timișoara

2007—2011

8.

Extindere și modernizare parcare auto

2007—2011

9.

Platformă logistică

2007—2015

10.

Extindere platformă nord et. II

2008—2009

11.

Modernizare și extindere platformă vest

12.

Stație epurare

13.

Drum perimetral asfaltat

14.

Extindere terminal curse internaționale

15.

Hangar și platformă pentru deservirea aeronavelor

16.

Platforma staționare aeronave pentru Terminalul 2

17.

Hală catering

18.

Corp administrativ companii aeriene

19.

Turn de control trafic și bază utilaje handling

20.

Sistem căi rulare aeronave

21.

Centrul cargo

22.
23.

Surse proprii,
atrase
Surse proprii,
atrase
Surse atrase
Bugetul de stat

el

or

fiz
i

ce

1.

Bugetul de stat

2008—2009

Bugetul de stat

2008—2009

Bugetul de stat

2008—2009

Surse proprii,
bugetul de stat

2008—2009

Surse atrase

2008—2011

Bugetul de stat

2009

Surse atrase

2009

Surse atrase

2010

Surse proprii,
bugetul de stat

2011—2015

Bugetul de stat

2011—2015

Surse atrase

Hotel, magazine, expo, conferințe

2011—2015

Surse atrase

Amenajare terminal aviație generală

2014—2015

Surse atrase
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2008—2009

C

Reparații capitale

Perioada propusă
pentru realizare

Sursa de finanțare

1.

Reparație capitală sistem balizaj

2008

Bugetul de stat

2.

Reparație capitală suprafețe mișcare aeronave

2008—2009

Bugetul de stat

D

Dotări independente

2007—2015

Surse proprii,
bugetul de stat

N O T Ă:

Finanțarea de la bugetul de stat a programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare se va face în limitele
sumelor aprobate, în condițiile legii.
Prin realizarea obiectivelor propuse se urmăresc întreținerea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, care vor conduce
la creșterea veniturilor proprii din activitatea de bază și la o creștere substanțială a veniturilor proprii provenite din activități conexe,
asigurându-se totodată securitatea pasagerilor și aeronavelor.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004
privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte
referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

ce

an

el

„i) 1 ianuarie 2007 pentru Bulgaria.”

fiz
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1. La articolul 5 alineatul (2), după litera h) se introduce
o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

2. La articolul 6 alineatul (2), după litera h) se introduce
o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
„i) 1 ianuarie 2007 pentru Bulgaria.”
3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre transpune pct. 4 al cap. III şi lit. (n) a
cap. V din anexa la Directiva Consiliului 2006/100/CE de
adaptare a anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a
persoanelor, ca urmare a aderării Bulgariei şi României,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)
nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

or

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 860/2004 privind
recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea
unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic
veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 529 din 11 iunie 2004, se modifică şi se completează după
cum urmează:
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o
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Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeş
p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Csutak-Nagy Laszlo
Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei
p. Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea

ex

cl

us

iv

Bucureşti, 10 octombrie 2007.
Nr. 1.242.
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ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 860/2004)

es

D I P L O M E, C E R T I F I C A T E

I A LT E T I T L U R I

D

care atestă calificări oficiale în medicina veterinară

Ţara

Titlul calificării

Belgique/
België/Belgien

Diploma van dierenarts/Diplôme
de docteur en médecine vétérinaire

България

Диплома за висше образование
на образователно-квалификационна
степен магистър по специалност
Ветеринарна медицина с профес—
ионална квалификация Ветеринарен
лекар
— Diplom o ukončení studia ve
studijním programu veterinární
lékařství(doktor veterinární medicíny,
MVDr.)
— Diplom o ukončení studia ve
studijním programu veterinární hygiena
a ekologie (doktor veterinární
medicíny, MVDr.)

Česká
republika

Instituţia emitentă

Certificatul care însoţeşte calificarea

— De universiteiten/Les universités
— De bevoegde Examen-commissie
van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement
de la Communauté française
— Лесотехнически университет —
Факултет по ветеринарна медицина
— Тракийски университет —
Факултет по ветеринарна
медицина
Veterinární fakulta
univerzity v České republice

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Titlul calificării

Malta
Nederland

ce
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Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar
Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

Universität

cl

Dyplom lekarza weterynarii

Portugal

D
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Polska

us

iv

Österreich

Liċenzja ta’ Kirurgu Veterinarju
Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen
— Diplom—Tierarzt
— Magister medicinae veterinariae

Jury d’examen d’Etat

ii
g

Magyarország

Κτηνιατρικό Συμβούλιο
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
Lietuvos Veterinarijos Akademija

ăr

Luxembourg

Carta de curso de licenciatura em
medicina veterinária
Slovenija
Diploma, s katero se podeljuje
strokovni naslov ‘doktor veterinarske
medicine/doktorica veterinarske
medicine’
Slovensko
Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu ‘doktor
veterinárskej medicíny’ (‘MVDr.’)
Suomi/Finland Eläinlääketieteen lisensiaatin
tutkinto/veterinärmedicine
licentiatexamen
Sverige
Veterinärexamen
United Kingdom 1. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)

Diploma di abilitazione all’esercizio
della medicina veterinaria

rm

Κύπρος
Latvija
Lietuva

Università

fo

Italia

rs
o

Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire
— Diploma of Bachelor in/of Veterinary
Medicine (MVB)
— Diploma of Membership of the
Royal College of Veterinary Surgeons
(MRCVS)
Diploma di laurea in medicina
veterinaria
Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου
Veterinārārsta diploms
Aukštojo mokslo diplomas
(veterinarijos gydytojo (DVM)
Diplôme d’Etat de docteur en
médecine vétérinaire
Állatorvos doktor oklevél — dr.med.vet.

pe

France
Ireland

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας
— Ministerio de Educación y Cultura
— El rector de una Universidad

a

Titulo de Licenciado en Veterinaria

Eesti

Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses
für die Tierärztliche Prüfung einer
Universität oder Hochschule
Eesti Põllumajandusülikool

ite

España

Deutschland

Kongelige Veterinærog Landbohøjskole

ra

Ελλάς

Bevis for bestået kandidateksamen
i veterinærvidenskab
Zeugnis über das Ergebnis des Dritten
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung
und das Gesamtergebnis der
Tierärztlichen Prüfung
Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini
õppekava
Πτυχίο Κτηνιατρικής

Certificatul care însoţeşte calificarea

in

Danmark

Instituţia emitentă

tu

Ţara

— Doktor der Veterinärmedizin
— Doctor medicinae veterinariae
— Fachtierarzt

1. Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu
3. Akademia Rolnicza w Lublinie
4. Uniwersytet Warmińsko—Mazurski w
Olsztynie
Universidade
Univerza

Spričevalo o opravljenem državnem
izpitu s področja veterinarstva

Univerzita veterinárskeho lekárstva

Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
1. University of Bristol
2. University of Liverpool
3. University of Cambridge
4. University of Edinburgh

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Titlul calificării

ce

Département fédéral de l’intérieur
Eidgenössisches
Departement des Innern
Dipartimento federale dell´interno

Norges veterinærhøgskole
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Norge

6. University of London

fiz
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Liechtenstein

5. University of Glasgow

or

Island

5. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)
6. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMed)
Diplôme fédéral de vétérinaire
Eidgenössisches
Tierarztdiplom
Diploma federale di veterinario
Diplomele, certificatele şi alte titluri
eliberate într-un alt stat, la care
se referă prezenta hotărâre şi
prevăzute în această anexă, însoţite
de un certificat de stagiu eliberat
de autorităţile competente
Diplomele, certificatele şi alte titluri
eliberate într-un alt stat, la care
se referă prezenta hotărâre şi
prevăzute în această anexă, însoţite
de un certificat de stagiu eliberat
de autorităţile competente
Vitnemål for fullført grad; Candidata/
candidatus medicinae veterinariae,
short form: cand. med. vet.

Certificatul care însoţeşte calificarea

el

Suisse

Instituţia emitentă
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Ţara
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

in

fo

rm

ăr

MINISTERUL ECONOMIEI I FINANŢELOR

es

tin

at

ex

cl

us

iv

ORDIN
pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată
pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

D

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, cu modificările ulterioare,
în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)—i), ale art. 143 alin. (2) şi (3) şi ale art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice

modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul

nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a

Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006,

scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile

se modifică și se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) şi
art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 5 octombrie 2007.
Nr. 1.503.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI

de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143
alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscal
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Art. 1. — (1) Prin prezentele instrucţiuni se reglementează
modul de justificare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată cu
drept de deducere prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i),
art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscal.
(2) Justificarea scutirilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i),
art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscal se face, de regulă,
în momentul în care este emisă o factură pentru operaţiunea în
cauză. Totuşi, pentru acele operaţiuni care prin natura lor nu
permit operatorilor economici să fie în posesia documentelor de
justificare a scutirii în momentul emiterii facturii, prezentarea
documentelor pentru justificarea scutirii de taxă se va face în
termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care
a fost emisă factura. Dacă factura nu este emisă în termenul
prevăzut de lege, termenul de 90 de zile menţionat anterior va
începe din data la care a intervenit faptul generator de taxă
pentru operaţiunea în cauză.
(3) În sensul prezentelor instrucţiuni:
a) prin contract se înţelege şi comanda urmată de
executarea acesteia;
b) transportator este orice persoană impozabilă care
realizează servicii de transport cu mijloace de transport proprii
sau închiriate;
c) casă de expediţie este orice persoană impozabilă care
acţionează în nume propriu, contractând servicii de transport cu
un transportator, pe care apoi le refacturează beneficiarului
transportului. Serviciile casei de expediţie sunt servicii de
transport;
d) prin furnizor se înţelege orice persoană impozabilă care
realizează o livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) sau
alin. (2) din Codul fiscal, respectiv producătorul bunurilor sau
proprietarul bunurilor ori comisionarul care acţionează în nume
propriu, dar în contul comitentului;
e) sunt considerate livrări de bunuri în sensul art. 143 alin. (1)
lit. a) din Codul fiscal bunurile transportate din România în afara
Comunităţii Europene, denumită în continuare Comunitate, chiar
şi în lipsa unei tranzacţii comerciale;
f) în scopul aplicării prezentelor instrucţiuni, livrările de bunuri
care sunt transportate în afara Comunităţii, chiar şi cele
prevăzute la lit. e), sunt numite exporturi, iar furnizorul menţionat
la lit. d) este denumit exportator.
(4) În cazul în care nu sunt prezentate documentele de
justificare a scutirii la data efectuării controlului, organele de
inspecţie fiscală au dreptul de a suspenda inspecţia fiscală până
la data prezentării acestora.
(5) Suspendarea inspecţiei fiscale nu poate depăşi termenul
prevăzut la alin. (2) şi se va face cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(6) Dacă inspecţia fiscală a fost deja efectuată şi, ulterior
expirării termenului prevăzut la alin. (2), fără să depăşească
termenul legal de prescripţie, persoana impozabilă intră în
posesia documentelor de justificare a scutirii de taxă, poate
solicita organelor fiscale competente reverificarea perioadei
respective, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. — (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în
conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara
Comunităţii de furnizor sau de altă persoană în contul său. Prin
persoană care expediază sau transportă bunuri în afara
Comunităţii în contul furnizorului se înţelege orice persoană care
face transportul. Scutirea se aplică numai în situaţia în care,
potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor şi cumpărător,
transportul bunurilor în afara Comunităţii este în sarcina
furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau
poate apela la un transportator ori la o casă de expediţie.
(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal se justifică de exportator cu următoarele
documente:
a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dacă transportul bunurilor
nu presupune o tranzacţie, documentele solicitate de autoritatea
vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export;
b) unul dintre următoarele documente:
b1) declaraţia vamală de export, certificată de biroul vamal
de ieşire din Spaţiul comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat
liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
b2) documentul de însoţire la export (EAD), certificat de biroul
vamal de ieşire din Spaţiul comunitar, şi/sau, după caz, să fie
certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
b3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar,
transmisă de biroul vamal;
c) documentul de transport care atestă că bunurile părăsesc
Comunitatea şi, după caz, orice alt document care atestă
realizarea efectivă a exportului, cum ar fi: comanda de
cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de
asigurare.
Art. 3. — (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din
Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările
de bunuri expediate în afara Comunităţii de către cumpărătorul
care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul
său. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte prin care
persoana obligată să transporte bunurile în afara Comunităţii
este cumpărătorul nestabilit în Comunitate sau altă persoană în
contul său.
(2) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată prevăzută la
alin. (1) se justifică de furnizorul care realizează livrarea, cu
documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b).
(3) În cazul în care livrarea de bunuri se referă la bunuri
cumpărate în România de călători nestabiliţi în Comunitate, care
sunt transportate în bagajul personal al călătorului, scutirea de
taxă pe valoarea adăugată se aplică potrivit procedurilor şi
condiţiilor stabilite prin ordin distinct al ministrului economiei și
finanţelor.
Art. 4. — (1) Sunt scutite de taxă, potrivit prevederilor art. 143
alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestările de servicii, altele decât
cele prevăzute la art. 1441 din Codul fiscal, legate direct de
exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regim de antrepozit
de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a)
pct. 8 din Codul fiscal sau în unul dintre regimurile vamale
suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1—7 din
Codul fiscal.

tu

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 697/16.X.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

(7) Scutirile prevăzute la alin. (6) se acordă inclusiv serviciilor
accesorii unui transport intracomunitar de bunuri, astfel cum
este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, aferent
bunurilor plasate în regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a)
din Codul fiscal.
(8) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din
Codul fiscal pentru alte prestări de servicii legate direct de
exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de
antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144
alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile
vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1—7
din Codul fiscal, se justifică pe baza următoarelor documente:
a) în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate în
afara Comunităţii, contractul încheiat cu transportatorul ori cu
casa de expediţie sau cu exportatorul ori cumpărătorul;
b) în cazul bunurilor plasate în regimurile menţionate la
art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, contractul încheiat cu
titularul regimului vamal suspensiv, cu transportatorul sau cu
casa de expediţie;
c) factura, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
d) documentele din care să rezulte că prestările de servicii
efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri
plasate în regimul de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată
sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, menţionate la
art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1—7 din Codul fiscal.
Art. 5. — (1) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1)
lit. d) din Codul fiscal, pentru prestările de servicii de transport,
direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este
inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit
art. 139 din Codul fiscal, în funcţie de tipul transportului, se
justifică de transportator sau de casele de expediţie astfel:
a) în cazul transportului auto, cu următoarele documente:
contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de
expediţie ori cu furnizorul din străinătate, copie de pe carnetul
TIR şi, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T, orice
document din care să rezulte că transportul bunurilor a avut
punctul de plecare într-un teritoriu terţ, sau copie de pe acesta,
în cazul caselor de expediţie;
b) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin
care se transportă gazul natural care sunt prevăzute la art. 133
alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, cu următoarele documente:
contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de
expediţie ori cu furnizorul, documentul emis de transportator,
cuprinzând date referitoare la bunurile transportate şi, după caz,
copie de pe documentul de tranzit comunitar T;
c) în cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum
şi în cazul transporturilor combinate, cu următoarele documente:
contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de
expediţie ori cu furnizorul din afara Comunităţii, documentul
specific de transport, cuprinzând date referitoare la bunurile
transportate şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit
comunitar T;
d) în cazul transportului feroviar, cu următoarele documente:
contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de
expediţie ori cu furnizorul sau comenzile acestora, scrisoarea
de trăsură sau copia acesteia, pentru casele de expediţie,
documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să
poarte ştampila staţiei de expediţie, sau copia acestuia, pentru
casele de expediţie, documentul de transmitere a vagonului la
calea ferată vecină, care să confirme intrarea mărfii din ţara
pentru transportator şi, după caz, copie de pe documentul de
tranzit comunitar T;
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(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din
Codul fiscal, pentru serviciile de transport, se justifică de
transportator sau de casa de expediţie, cu următoarele
documente:
a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, după caz, documentul
specific de transport, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
b) contractul încheiat cu exportatorul, cu titularul regimului
suspensiv sau cu casa de expediţie;
c) documentele specifice de transport sau, după caz, copii
de pe aceste documente, în funcţie de tipul transportului,
prevăzute la alin. (4);
d) documentele din care să rezulte că bunurile transportate
au fost exportate sau sunt plasate în unul dintre regimurile
menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1—7 din Codul fiscal,
conform prevederilor alin. (4).
(3) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din
Codul fiscal pentru transportul bunurilor plasate în regimurile
prevăzute la art. 144 alin. (1) din Codul fiscal se acordă şi în
cazul în care transportul îndeplineşte condiţiile unui transport
intracomunitar, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din
Codul fiscal.
(4) Se consideră documente specifice de transport, în funcţie
de tipul transportului:
a) în cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau
de pe documentul de tranzit comunitar T, în cazul unui transport
intracomunitar, documentul de transport internaţional;
b) în cazul transportului feroviar: scrisoarea de trăsură,
documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să
poarte ştampila staţiei de expediţie, documentul de transmitere
a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme ieşirea
mărfii din ţară;
c) în cazul transportului multimodal cale ferată-naval:
scrisoarea de trăsură şi foaia de conosament;
d) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin
care se transportă gazul natural, pentru care se aplică
prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal: documentul
emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile
transportate.
(5) Scutirea de taxă pentru transporturile prevăzute la
art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se aplică şi în cazul
transporturilor combinate, pe baza documentelor specifice
fiecărui tip de transport care intră în componenţa transportului
combinat.
(6) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din
Codul fiscal pentru serviciile accesorii transportului legat direct
de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de
antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144
alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile
vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1—7
din Codul fiscal, se justifică pe baza următoarelor documente:
a) contractul încheiat cu beneficiarul prestării de servicii, care
poate fi exportatorul, sau cu beneficiarul ori titularul regimurilor
menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,
transportatorul sau casa de expediţie;
b) factura sau alte documente specifice;
c) documentele din care să rezulte că bunurile au fost
exportate sau au fost plasate în regim de antrepozit de taxă pe
valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din
Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive,
prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1—7 din Codul fiscal.
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c) factura pentru prestarea de servicii efectuată.
(4) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de
către titularul operaţiunii de perfecţionare activă sau de
persoana căreia i-a fost cesionat regimul de perfecţionare activă
către unităţile care realizează prelucrarea acestora. Bunurile
respective se predau spre prelucrare pe baza avizului de
însoţire a mărfii. Unităţile care realizează prelucrarea predau
bunurile titularului operaţiunii de perfecţionare activă sau
persoanei căreia i-a fost cesionat regimul de perfecţionare
activă, pe baza avizului de însoţire a mărfii şi a facturii pentru
contravaloarea prestaţiei efectuate.
(5) Scutirea de taxă pentru serviciile de transport, precum şi
pentru prestările de servicii accesorii transportului de bunuri
plasate în regim de perfecţionare activă, prevăzut la art. 144
alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, în afara Comunităţii, se
justifică pe baza documentelor prevăzute la art. 4.
Art. 7. — (1) Partea din transportul internaţional de persoane
pentru care se aplică scutirea de taxă prevăzută la art. 143
alin. (1) lit. g) din Codul fiscal este transportul pentru care locul
prestării se consideră a fi în România, potrivit art. 133 alin. (2)
lit. b) din Codul fiscal.
(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din
Codul fiscal, pentru transportul internaţional de persoane cu
mijloace auto, se justifică cu următoarele documente:
a) licenţa de transport;
b) caietul de sarcini al licenţei de traseu, după caz;
c) foaia de parcurs sau alte documente din care să rezulte
data de ieşire/intrare din/în ţară, vizate, după caz, de organul
vamal. În lipsa vizei organului vamal, pentru transporturile
internaţionale din teritorii necomunitare spre România şi din
România spre teritorii necomunitare, se va accepta o declaraţie
pe propria răspundere a reprezentantului legal al transportatorului
sau a casei de expediţie;
d) diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile
fiscale, în cazul curselor ocazionale;
e) factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situaţia
în care vânzarea biletelor se face prin intermediari.
(3) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din
Codul fiscal pentru transportul internaţional aerian, fluvial,
maritim, feroviar, de persoane și justificarea scutirii de taxă se
fac de către transportatori cu:
a) documentele specifice de transport din care să rezulte
traseul transportului, data de ieşire/intrare din/în ţară, după caz;
b) factura, în situaţia în care biletele de călătorie au fost
vândute prin intermediari;
c) borderoul/diagrama biletelor de călătorie vândute sau,
după caz, facturile, în cazul curselor ocazionale.
Art. 8. — (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal
sunt scutite de taxă, în cazul navelor destinate navigaţiei
maritime, utilizate pentru transportul internaţional de persoane
şi/sau de bunuri, pentru pescuit sau altă activitate economică sau
pentru salvare ori asistenţă pe mare, următoarele operaţiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, întreţinerea, navlosirea,
leasingul şi închirierea de nave, precum şi livrarea, leasingul,
închirierea, repararea şi întreţinerea de echipamente
încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de
pescuit;
2. livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe
nave, cu excepţia navelor folosite pentru pescuitul de coastă,
dar inclusiv pentru nave de război ce părăsesc ţara şi se
îndreaptă spre porturi străine, unde vor fi ancorate;
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e) în cazul transporturilor maritime sau fluviale care se
continuă cu transportul pe cale ferată până la primul loc de
destinaţie, care figurează pe documentul de transport care
însoţeşte bunurile la intrarea în ţară, cu următoarele documente:
pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele
menţionate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat
pe căile ferate, cu contractul încheiat cu persoana care
angajează transportul sau comanda acesteia, în care să fie
specificat locul de destinaţie al mărfurilor importate, scrisoarea
de trăsură din care să rezulte că bunurile transportate provin din
import şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T.
(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din
Codul fiscal, pentru prestările de servicii accesorii transportului
şi alte prestări de servicii, direct legate de importul de bunuri,
dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a
bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, se justifică
de prestator cu următoarele documente: contractul încheiat cu
transportatorul sau cu casa de expediţie ori cu importatorul sau
cu furnizorul bunurilor, documentele prezentate din care să
rezulte că prestările de servicii respective sunt accesorii
transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de
bunuri.
Art. 6. — (1) Sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143
alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, prestările de servicii asupra
bunurilor mobile achiziţionate sau importate, plasate în regim de
perfecţionare activă, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din
Codul fiscal, şi transportate în afara Comunităţii de către
prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este
stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia
dintre aceştia.
(2) Persoana impozabilă care realizează lucrări asupra
bunurilor mobile corporale plasate în regim de perfecţionare
activă şi care realizează expedierea sau transportul produselor
compensatoare în afara Comunităţii justifică scutirea de taxă pe
baza următoarelor documente:
a) contractul încheiat cu beneficiarul;
b) autorizaţia pentru perfecţionare activă;
c) factura pentru prestarea de servicii;
d) unul dintre următoarele documente:
d1) declaraţia vamală de export sau reexport, certificată de
biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să
fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
d2) documentul de însoţire la export (EAD), certificat de
biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să
fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
d3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului Comunitar,
transmisă de biroul vamal; sau
d4) dacă regimul de perfecţionare activă este închis prin alt
regim vamal suspensiv, se va prezenta declaraţia vamală de
plasare a bunurilor în alt regim vamal suspensiv.
(3) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autorizaţia
pentru perfecţionare activă şi care efectuează prestări de servicii
constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale sau orice
alte prestări de servicii legate direct de bunuri plasate în regim
de perfecţionare activă, justifică scutirea de taxă cu următoarele
documente:
a) contractul încheiat cu titularul autorizaţiei pentru
operaţiunile de perfecţionare activă sau cu beneficiarul
produselor compensatoare;
b) copie de pe autorizaţia pentru operaţiunile de
perfecţionare activă din care să rezulte că respectiva persoană
este înscrisă în această autorizaţie ca persoana care concură la
realizarea produselor compensatoare;
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transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate, prevăzute la
art. 128 alin. (10) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2.221/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, în ceea ce priveşte
operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra
bunurilor mobile corporale.
(4) Referirile la transportul internaţional din cuprinsul art. 143
alin. (1) lit. i) din Codul fiscal includ şi transportul intracomunitar.
Scutirea prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Codul fiscal
nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri,
altele decât cele care se referă la transportul bunurilor care se
află în unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 din Codul
fiscal şi care sunt scutite de taxă, dar includ, printre altele,
scutirea de taxă pentru serviciile accesorii transportului
intracomunitar de bunuri efectuat cu aeronave.
Art. 10. — (1) Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare
de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu
excepţiile de la pct. 1 şi 2 ale aceleiaşi litere, se justifică pe baza
următoarelor documente:
a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal şi în care să fie menţionat codul
de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt
stat membru;
b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate
din România în alt stat membru şi, după caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de
vânzare/cumpărare, documentele de asigurare.
(2) În cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport
noi către un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod
valabil de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzute la art. 143
alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de taxă se justifică prin:
a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dacă furnizorul nu este o
persoană impozabilă, prin contractul de vânzare/cumpărare;
b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate
din România în alt stat membru sau, după caz, prin dovada
înmatriculării mijlocului de transport nou în statul membru de
destinaţie.
(3) În cazul livrărilor intracomunitare de produse accizabile
prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu excepţiile
de la pct. 1 şi 2 ale aceleiaşi litere, către o persoană impozabilă
sau către o persoană juridică neimpozabilă care nu îi comunică
furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în
cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7
alin. (4) şi (5) sau art. 16 din Directiva Consiliului 92/12/CEE din
25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse
accizelor şi deţinerea, circulaţia şi controlul acestor produse,
scutirea de taxă se justifică prin:
a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, mai puţin codul de înregistrare
în scopuri de TVA al cumpărătorului în alt stat membru;
b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate
din România în alt stat membru şi, după caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de
vânzare/cumpărare, documentele asigurare.
(4) În cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri
prevăzute la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv
transferurile de bunuri, scutirea de taxă prevăzută la art. 143
alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se justifică, cu excepţiile prevăzute
la acelaşi alineat, pe baza următoarelor documente:
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3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1
sau la art. 1441 din Codul fiscal, efectuate pentru nevoile directe
ale navelor şi/sau pentru încărcătura acestora.
(2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal,
prin provizii se înţelege bunurile necesare aprovizionării navelor.
(3) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se
realizează pe baza documentelor care atestă că livrările de
bunuri şi prestările de servicii sunt destinate scopurilor
prevăzute de lege. Scutirea nu se acordă pentru livrările de
bunuri sau prestările de servicii destinate construirii navelor
prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal. Livrările de
bunuri destinate construirii navelor prevăzute la art. 143 alin. (1)
lit. h) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de nave pot fi scutite
de taxă pe valoarea adăugata conform prevederilor art. 143
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, dacă livrarea respectivă se
încadrează într-o măsură de simplificare prevăzută în
Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la
transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate, prevăzute la
art. 128 alin. (10) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2.221/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, în ceea ce priveşte
operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra
bunurilor mobile corporale.
(4) Referirile la transportul internaţional din cuprinsul art. 143
alin. (1) lit. h) din Codul fiscal includ şi transportul intracomunitar.
Scutirea prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 3) din Codul
fiscal nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de
bunuri, altele decât cele care se referă la transportul bunurilor
care se află în unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 din
Codul fiscal şi care sunt scutite de taxă, dar includ, printre altele,
scutirea de taxă pentru serviciile accesorii transportului
intracomunitar de bunuri efectuat cu navele prevăzute la art. 143
alin. (1) lit. h) din Codul fiscal.
Art. 9. — (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal
sunt scutite de taxă, în cazul aeronavelor utilizate de companiile
aeriene în principal pentru transportul internaţional de persoane
şi/sau de mărfuri efectuate cu plată, următoarele operaţiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, întreţinerea, navlosirea,
leasingul şi închirierea aeronavelor, precum şi livrarea, leasingul,
închirierea, repararea şi întreţinerea echipamentelor încorporate
sau utilizate pe aceste aeronave;
2. livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe
aeronave;
3. prestarea de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1
de mai sus sau la art. 1441 din Codul fiscal, efectuate pentru
nevoile directe ale aeronavelor şi/sau pentru încărcătura
acestora.
(2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, prin
provizii se înţelege bunurile necesare aprovizionării aeronavelor.
(3) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se
realizează pe baza documentelor care atestă că livrările de
bunuri şi prestările de servicii sunt destinate scopurilor
prevăzute de lege. Scutirea nu se acordă pentru livrările de
bunuri sau prestările de servicii destinate construirii aeronavelor
prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal. Livrările de
bunuri destinate construirii aeronavelor prevăzute la art. 143
alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de aeronave
pot fi scutite de taxă pe valoarea adăugată conform prevederilor
art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, dacă livrarea respectivă
se încadrează într-o măsură de simplificare prevăzută în
Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la
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comitent din ţară, livrările de bunuri realizate după data de
1 ianuarie 2007 de către comitenţi către comisionari nu
beneficiază de scutirea de taxă, acordată în regim tranzitoriu
potrivit alin. (1).
Art. 13. — (1) În situaţia în care beneficiarul stabilit în
străinătate, în vederea obţinerii unui produs final, a contractat
livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii, constând în prelucrări
sau expertize asupra bunurilor mobile corporale, cu fiecare
unitate care concură la realizarea produsului final, scutirile de
taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările
de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv
rămân definitive şi se aplică de fiecare unitate potrivit
prevederilor prezentului articol, dacă produsul final este exportat
sau livrat intracomunitar după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.
(2) Exportul bunurilor sau livrarea intracomunitară de bunuri,
după caz, poate fi efectuat/efectuată de oricare dintre unităţile
care au participat la realizarea produsului final, precum şi de
către un intermediar.
(3) Unităţile care au efectuat livrări de bunuri care sunt
încorporate în produsul final, inclusiv ambalajele, până la data
de 31 decembrie 2006 justifică scutirea cu următoarele
documente:
a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să
rezulte cantităţile de bunuri şi unităţile la care se face predarea
acestora, precum şi termenul pentru justificarea exportului sau,
după caz, a livrării intracomunitare;
b) în cazul în care bunurile sunt exportate, unul dintre
următoarele documente, în copie:
b.1) declaraţia vamală de export, certificată de biroul vamal
de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să fie certificat
liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
b.2) documentul de însoţire la export (EAD), certificat de
biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să
fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar
transmisă de biroul vamal;
c) documentele prevăzute la art. 10, dacă bunurile sunt
livrate intracomunitar după data aderării;
d) factura emisă către beneficiarul extern pentru livrări de
bunuri realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
(4) Unităţile care au efectuat prestări de servicii care concură
la realizarea produsului final justifică scutirea de taxă pentru
serviciile realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv
cu următoarele documente:
a) contractul încheiat cu partenerul extern, din care să rezulte
prestările de servicii efectuate şi termenul pentru efectuarea
exportului sau, după caz, a livrării intracomunitare;
b) în cazul în care bunurile sunt exportate, cu unul dintre
următoarele documente, în copie:
b.1) declaraţia vamală de export, certificată de biroul vamal
de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să fie certificat
liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
b.2) documentul de însoţire la export (EAD), certificat de
biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să
fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar
transmisă de biroul vamal;
c) documentele prevăzute la art. 10, în cazul în care produsul
final este livrat intracomunitar;
d) factura emisă către beneficiarul extern pentru prestările
de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
Art. 14. — (1) Scutirea de taxă pentru prestările de servicii
asupra bunurilor plasate în regim de perfecţionare activă,

fiz
i

a) autofactura prevăzută la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal,
în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA
atribuit în alt stat membru, al persoanei care realizează
transferul din România;
b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate
din România în alt stat membru.
Art. 11. — (1) Conform art. 1441 din Codul fiscal sunt scutite
de taxă serviciile prestate de intermediarii care acţionează în
numele şi în contul altei persoane, în cazul în care aceste
servicii sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite
prevăzute la art. 143 şi 144 din Codul fiscal, cu excepţia
operaţiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) şi la art. 143
alin. (2) din Codul fiscal.
(2) Serviciile intermediarilor trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute la pct. 6 alin. (2)—(4) din normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal.
(3) Justificarea scutirii de taxă se realizează pe baza facturii
de comision şi a documentelor care atestă că serviciile sunt
prestate în legătură cu operaţiunile scutite menţionate la alin. (1).

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

an

rs
o

pe

a

ite

ii
g

ra

Art. 12. — (1) Pentru exportul sau livrările intracomunitare
realizate prin comisionari care acţionează în nume propriu, dar
în contul unui comitent din ţară, scutirea de taxă pe valoarea
adăugată pentru livrările realizate de comitent către comisionar
până la data de 31 decembrie 2006 rămâne definitivă, dacă
bunurile vor fi transportate de către comisionar din România în
afara Comunităţii sau în alt stat membru, după data de
1 ianuarie 2007 inclusiv. Scutirea pentru livrările realizate de
comitent către comisionar se justifică astfel:
a) în cazul în care bunurile sunt exportate de către
comisionar, cu următoarele documente:
1. contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte
cantităţile de bunuri, precum şi data la care trebuie efectuat
exportul;
2. unul dintre următoarele documente, în copie:
2.1. declaraţia vamală de export, certificată de biroul vamal
de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să fie certificat
liberul de vamă acordat de autoritatea vamală, sau
2.2. documentul de însoţire la export (EAD), certificat de
biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să
fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală, sau
2.3. confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar,
transmisă de biroul vamal;
3. copie de pe lista-anexă la declaraţia vamală sau la
documentul de însoţire la export, în care comisionarul a înscris
denumirea comitentului;
4. factura emisă de comitent către comisionar pentru livrări
realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv;
b) în cazul în care bunurile sunt livrate intracomunitar de
către comisionar, cu următoarele documente:
1. contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte
cantităţile de bunuri, precum şi data la care trebuia efectuat
exportul, care a devenit livrare intracomunitară, dacă bunurile
sunt transportate într-un stat membru după 1 ianuarie 2007;
2. copie de pe documentele prevăzute la art. 10, emise de
comisionar;
3. factura emisă de comitent către comisionar, pentru livrări
realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
(2) Pentru exportul sau livrările intracomunitare realizate prin
comisionari care acţionează în nume propriu, dar în contul unui
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Dispoziţii tranzitorii
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exportate sau reexportate ori transportate în alt stat membru al
Comunităţii sau sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, după
data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:
a) dacă produsele compensatoare sunt exportate sau
reexportate, vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată
pentru serviciile realizate înainte şi după data aderării pe baza
documentelor prevăzute la art. 6 alin. (3);
b) dacă produsele compensatoare sunt plasate în alt regim
vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxă pentru serviciile
realizate înainte şi după data aderării pe baza următoarelor
documente:
1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate sau cu
titularul autorizaţiei de perfecţionare activă;
2. copia de pe autorizaţia pentru perfecţionare activă;
3. factura pentru prestarea de servicii;
4. copia de pe declaraţia vamală de plasare în alt regim
vamal suspensiv al produselor compensatoare;
c) dacă produsele compensatoare sunt transportate într-un
stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxă pentru
prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie
2006 inclusiv pe baza următoarelor documente:
1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate sau cu
titularul autorizaţiei de perfecţionare activă;
2. copia de pe autorizaţia pentru perfecţionare activă;
3. factura pentru prestarea de servicii;
4. copia de pe declaraţia vamală de tranzit în alt stat membru
al Comunităţii al produselor compensatoare.
(5) Încheierea regimului de perfecţionare activă cu
suspendarea drepturilor de import a mărfurilor de origine
comunitară plasate în acest regim pe teritoriul României înainte
de aderare şi care sunt transportate după aderare în alt stat
membru se efectuează potrivit legislaţiei vamale în vigoare,
inclusiv dacă produsele compensatoare încorporează şi bunuri
de origine comunitară provenind din România sau care au fost
transportate din alt stat membru în România după data aderării.
Aceste produse compensatoare sunt numite în continuare
produse compensatoare mixte. Persoanele impozabile care
realizează prelucrarea bunurilor aflate în acest regim vor
menţiona în registrul bunurilor primite numai bunurile de origine
comunitară provenind din România sau care au fost transportate
din alt stat membru în România după data aderării, iar la data
încheierii regimului vamal vor descărca registrul bunurilor primite
pe baza documentelor vamale. Transportul produselor
compensatoare mixte în alt stat membru nu va fi considerat o
livrare intracomunitară de bunuri sau un transfer, respectiv o
operaţiune asimilată livrării intracomunitare de bunuri, fiind
supus unei operaţiuni vamale, respectiv tranzit în alt stat
membru, pentru care se întocmeşte documentul T1 sau TIR şi
fişa de informaţii INF 1, potrivit legislaţiei vamale.
(6) Prevederile alin. (5) se aplică şi pentru bunurile de origine
necomunitară plasate în România înainte de data aderării în
regimul de perfecţionare activă cu suspendarea drepturilor de
import şi care sunt transportate după aderare în alt stat membru.
(7) În situaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6), transportul
produselor compensatoare mixte din România în alt stat
membru, realizat de proprietarul acestora, este scutit de taxă în
conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul
fiscal, indiferent dacă are loc sau nu o livrare în sensul art. 128
alin. (1) din Codul fiscal.
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inclusiv în cazul bunurilor de origine comunitară, precum şi
pentru livrările de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit în
străinătate de către alte unităţi decât titularul autorizaţiei de
perfecţionare activă şi care sunt încorporate în produsele
compensatoare, realizate până la data de 31 decembrie 2006
inclusiv, rămâne definitivă dacă produsele compensatoare sunt
exportate sau sunt plasate în alt regim vamal suspensiv ori sunt
transportate în alt stat membru din Comunitate după data de
1 ianuarie 2007 inclusiv.
(2) Unităţile care au contractat cu beneficiarul stabilit în
străinătate livrări de bunuri care sunt încorporate în produsele
compensatoare şi care au fost livrate până la data de
31 decembrie 2006 inclusiv justifică scutirea de taxă pe valoarea
adăugată cu următoarele documente:
a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să
rezulte cantităţile de bunuri şi unităţile la care se face predarea
acestora, precum şi termenul pentru justificarea exportului sau
a plasării în alt regim vamal suspensiv;
b) în cazul în care produsele compensatoare sunt exportate,
unul dintre următoarele documente, în copie:
b.1) declaraţia vamală de export, certificată de biroul vamal
de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să fie certificat
liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
b.2) documentul de însoţire la export (EAD), certificat de
biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar şi/sau, după caz, să
fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau
b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar
transmisă de biroul vamal;
c) dacă produsele compensatoare sunt transportate în alt
stat membru din Comunitate, se va prezenta copie de pe
declaraţia vamală de tranzit;
d) factura emisă către beneficiarul extern.
(3) Titularii autorizaţiilor de perfecţionare activă care
realizează exportul sau reexportul produselor compensatoare
ori care transportă produsele compensatoare în alt stat membru
al Comunităţii sau le plasează în alt regim vamal suspensiv,
după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:
a) dacă produsele compensatoare sunt exportate sau
reexportate, vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată
pentru serviciile realizate înainte şi după data aderării pe baza
documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2);
b) dacă produsele compensatoare sunt plasate în alt regim
vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxă pentru serviciile
realizate înainte şi după data aderării pe baza următoarelor
documente:
1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;
2. autorizaţia pentru perfecţionare activă;
3. factura pentru prestarea de servicii;
4. declaraţia vamală de plasare în alt regim vamal suspensiv;
c) dacă produsele compensatoare sunt transportate într-un
stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxă pentru
prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie
2006 inclusiv pe baza următoarelor documente:
1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;
2. autorizaţia pentru perfecţionare activă;
3. factura pentru prestarea de servicii;
4. declaraţia vamală de tranzit în alt stat membru al
Comunităţii al produselor compensatoare.
(4) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autorizaţia
pentru perfecţionare activă şi care efectuează prestări de servicii
constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale sau orice
alte prestări de servicii legate direct de bunuri plasate în regim
de perfecţionarea activă, dacă produsele compensatoare sunt
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 529/2006
privind aprobarea Manualului de operare pentru programul „Schema de granturi mici”
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Pentru asigurarea condiţiilor de derulare a activităţilor conform Manualului de operare pentru Schema de granturi mici
(SGM) și ţinând cont de faptul că plafonul pentru selectarea metodei de achiziţie aplicabile a fost stabilit în USD, iar prin aprecierea
leului faţă de USD rata de schimb leu/USD face imposibilă cheltuirea integrală a sumei de 20.000 lei alocate prin Acordul de
împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea
minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică, ratificat prin Legea nr. 167/2005,
având în vedere:
— Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere —
ANDZM, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
— Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea
socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;
— Hotărârea Guvernului nr. 347/2005 privind asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor Proiectului de închidere
a minelor, refacere a mediului şi regenerare socioeconomică;
— Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu
modificările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2005 privind aprobarea Schemei de granturi mici pentru implementarea de microproiecte
care să îmbunătăţească condiţiile de viaţă, în special pentru grupurile dezavantajate din localităţile miniere,
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ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
— transparenţă şi competiţie liberă;
Art. I. — La Ordinul ministrului economiei şi comerţului
nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru
— tratament egal pentru toţi ofertanţii;
programul „Schema de granturi mici”, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 772 și 772 bis din 12 septembrie
— confidenţialitate şi corectitudine în procesul de evaluare;
2006, anexa N „Manual de achiziții pentru Schema de granturi
— încurajarea contractorilor locali.
mici”, Partea I „Proceduri de achiziție”, subcapitolele I.4—I.7 se
modifică după cum urmează:
Metoda de achiziţie aplicabilă reprezintă suma tuturor
„I.4. Metode şi proceduri de achiziţie aplicabile
Conform acordului de împrumut, achiziţiile pentru regulilor care trebuie respectate pentru a alege furnizorul/
implementarea SGM se realizează conform manualului de consultantul şi pentru a-i încredinţa comanda/contractul.
achiziţii SGM şi au la bază următoarele principii:
— economicitate şi eficienţă;
Metodele de achiziţie aplicabile SGM sunt:
Metoda de achiziţie
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Categorie

Compararea preţurilor (CP)

Bunuri 8.001—17.000 lei

Cumpărare locală (CL)

Servicii < 3.500 lei

Lucrări
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Bunuri < 8.000 lei

Observaţii

Se întocmeşte un proces-verbal de către persoana
împuternicită să realizeze compararea preţurilor
şi care pe propria răspundere decide care este cel
mai bun preţ.
Se obţin cotaţii de preţ de la cel puțin 3 ofertanţi locali;
se evaluează de către comisia de evaluare;
se recomandă cel mai bun furnizor căruia i se trimite
comanda.

Selecţia consultanţilor individuali (SCI)

Se întocmeşte un raport de evaluare de către comisia
de evaluare a CV-urilor, în care se precizează
punctajul obţinut de fiecare consultant şi se
recomandă invitarea la negociere a consultantului
cu cel mai bun CV.

Selecţia pe baza calificării consultanţilor
(SCC)

Se întocmește un raport de evaluare de către comisia
de evaluare a calificării firmelor, în care se precizează
punctajul obţinut de fiecare firmă şi se recomandă
invitarea la negociere a firmei cu cel mai bun punctaj.
Metoda se aplică la selecţia firmelor de consultanţă.

Prestare de servicii (PS)

Se întocmeşte un raport de evaluare de către comisia
de evaluare a documentelor prezentate (carte
de identitate, autorizaţie de PFA, autorizaţie
de funcţionare a firmei, înregistrare fiscală, carnet
de conducere, atestate, act de proprietate etc.),
care recomandă invitarea la negociere a persoanei
sau a firmei cu cel mai bun preţ, dacă este calificată.
Metoda se aplică atât persoanelor fizice, cât şi firmelor.

Participarea comunităţii (PC)

Prin angajarea responsabilităţii persoanei juridice
(grupul de iniţiativă, ONG etc.)

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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• prezentarea pentru aprobare a procesului-verbal de
evaluare, însoţit de broşuri etc. obţinute, persoanei autorizate
de primitor din comitetul de coordonare a microproiectului;
• achiziţia şi recepţia bunurilor de la magazinul/
furnizorul selectat prin întocmirea notei de recepţie şi/sau a
procesului-verbal de recepţie a bunurilor;
• preluarea facturii şi a chitanţei;
• efectuarea plăţii către furnizor;
• păstrarea tuturor documentelor, inclusiv lista de furnizori,
chitanţe etc., într-un dosar.
Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup
de iniţiativă/ONG) sunt responsabili de operaţiunile pentru
realizarea paşilor descrişi anterior, cu excepţia: pregătirii listei
cu furnizorii disponibili; obţinerii de broşuri/cataloage sau liste
de preţuri de la furnizori, dacă sunt disponibile, fie personal, fie
telefonic; evaluării calităţii bunurilor, dacă articolele sunt
disponibile imediat; stabilirii costului final etc., în urma comparării
preţurilor cu nivelul pieţei pentru achiziţia dintr-o singură sursă;
pregătirii unui scurt proces-verbal de evaluare conţinând numele
furnizorilor de la care au fost obţinute preţuri şi care să justifice
selectarea unui furnizor pe baza calităţii şi a disponibilităţii
bunurilor şi a preţului; prezentării procesului-verbal de evaluare,
însoţit de broşuri etc. obţinute, pentru aprobare persoanei
autorizate de primitor din comitetul de coordonare a
microproiectului.
I.6. Cumpărare locală (CL) cu valoare sub 17.000 lei
Această metodă de achiziţie se foloseşte în cazul unui bun
sau al unui pachet de bunuri necesare a se achiziţiona de la un
furnizor, dacă valoarea totală a acestora este mai mică de
17.000 lei. Este obligatoriu să se compare cel puţin 3 cotaţii
corespunzătoare. Furnizorul care oferă bunul sau pachetul de
bunuri în concordanţă cu specificaţiile tehnice şi termenele de
livrare şi are preţul evaluat cel mai mic va fi selectat şi va fi
recomandat pentru semnarea contractului.
Paşii care trebuie urmaţi:
• stabilirea tipurilor de bunuri necesare, a unităţilor în care
sunt exprimate acestea, a cantităţilor şi a datelor și locurilor de
livrare;
• întocmirea specificaţiilor tehnice;
• pregătirea invitaţiei la cotare, cu stabilirea datei limită şi a
locului unde se primesc cotaţiile;
• pregătirea unei liste cu potenţiali furnizori, astfel încât să fie
asigurată primirea a cel puţin 3 cotaţii;
• transmiterea invitaţiei la cotare tuturor furnizorilor din lista
menționată la punctul anterior, cu confirmarea participării;
• numirea comisiei de evaluare de către adunarea asociaţilor;
• primirea şi înregistrarea cotaţiilor înainte de data limită
stabilită în invitaţie;
• evaluarea cotaţiilor bunurilor, dacă articolele sunt
disponibile imediat, care va fi costul final etc.;
• pregătirea raportului de evaluare care cuprinde şi
recomandarea de semnare a comenzii;
• înaintarea raportului de evaluare, pentru aprobare,
persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a
microproiectului;
• aprobarea raportului de evaluare;
• semnarea comenzii;
• transmiterea comenzii;
• informarea celorlalţi participanţi necâştigători despre
semnarea comenzii;
• livrarea şi recepţia bunurilor;
• întocmirea procesului-verbal de recepţie;
• efectuarea plăţilor către furnizori după primirea
documentelor de plată;
• păstrarea tuturor documentelor referitoare la întregul proces
de achiziţie într-un dosar.
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Pentru achiziţiile efectuate de primitor este obligatoriu:
1. Pentru fiecare achiziţie de bunuri al căror cost se
estimează că nu depăşeşte echivalentul a 8.000 lei, se vor
obţine, prin compararea preţurilor de către o persoană
împuternicită, preţuri de la cel puţin 3 furnizori/magazine/
contractanţi în vederea selectării celui mai bun furnizor.
2. Pentru fiecare achiziţie de bunuri al căror cost se
estimează că nu depăşeşte echivalentul a 17.000 lei, se vor
obţine cotaţii de preţ de la cel puţin 3 furnizori/magazine/
contractanţi în vederea selectării celui mai bun furnizor.
3. Pentru selectarea unui consultant individual sunt necesare
cel puţin trei CV-uri ale unor experţi în domeniul în care este
necesar serviciul, care vor fi evaluate în vederea selecţionării
celui mai bun candidat, cu excepţia cazurilor de urgenţă sau
dacă nu există prestatori interesaţi/disponibili, de exemplu în
locuri depărtate, ori dacă sumele sunt foarte mici, situaţie în care
se poate recurge la selectarea prin contractare directă, dar
numai cu avizul prealabil al UMP-RSE.
4. Pentru selectarea unei firme de consultanţă este necesară
primirea de „referinţe despre firmă” de la cel puţin 3 firme cu
experienţă şi cu personal calificat în domeniul în care este
necesar serviciul, care vor fi evaluate în vederea selecţionării
celui mai bun candidat, cu excepţia cazurilor de urgenţă sau
dacă nu există prestatori interesaţi/disponibili, de exemplu în
locuri depărtate, ori dacă sumele sunt foarte mici, situaţie în care
se poate recurge la selectarea prin contractare directă, dar
numai cu avizul prealabil al UMP-RSE.
5. Pentru selectarea prestatorului de servicii al cărui cost se
estimează că nu depăşeşte echivalentul a 3.500 lei, se vor primi
referinţe de la cel puţin 3 contractanţi/persoane individuale cu
calificări/atestate corespunzătoare, în vederea selectării celui
mai bun candidat, cu excepţia cazurilor de urgenţă sau dacă nu
există prestatori interesaţi/disponibili, de exemplu în locuri
depărtate, ori dacă sumele sunt foarte mici, situaţie în care se
poate recurge la selectarea prin contractare directă, dar numai
cu avizul prealabil al UMP-RSE.
I.5. Achiziţie prin compararea preţurilor CP cu valoare sub
8.000 lei
Această metodă va fi utilizată pentru achiziţia de pe raft, din
magazine, a unor bunuri sau produse standardizate disponibile
de la furnizori din ţară sau importate şi livrate de furnizori locali.
O persoană împuternicită va compara preţurile şi va întocmi un
proces-verbal în care, pe propria răspundere, va consemna
preţurile unitare obţinute de la furnizori, magazine, internet etc.
şi va propune achiziţionarea bunului respectiv de la furnizorul
care a oferit cel mai bun preţ pentru produsul cu caracteristicile
menţionate.
Unii dintre paşii incluşi în lista de mai jos pot fi realizaţi în
paralel pentru accelerarea şi eficientizarea achiziţiilor.
Paşii care trebuie urmaţi:
• stabilirea tipului, inclusiv caracteristicile tehnice şi unitatea
de măsură pentru fiecare articol;
• stabilirea cantităţii, a termenului şi locului de livrare;
• împuternicirea persoanei care va realiza compararea
prețurilor de către adunarea asociaţilor;
• pregătirea listei cu furnizorii disponibili;
• obţinerea de broşuri/cataloage sau liste de preţuri de la
furnizori, dacă sunt disponibile, fie personal, fie telefonic;
• evaluarea calităţii bunurilor, dacă articolele sunt disponibile
imediat, care va fi costul final etc.;
• compararea preţurilor cu nivelul pieţei pentru achiziţia dintr-o
singură sursă;
• pregătirea unui scurt proces-verbal de evaluare conţinând
numele furnizorilor de la care au fost obţinute preţuri şi care să
justifice selectarea unui furnizor pe baza calităţii şi a
disponibilităţii bunurilor şi a preţului;
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face de către comisia de evaluare desemnată de adunarea
asociaţilor.
Paşii care trebuie urmaţi pentru prestatorul de servicii
individual sau firmă:
• pregătirea unei fişe privind experienţa/calificările/abilităţile
necesare prestatorului;
• numirea comisiei de evaluare de către adunarea asociaţilor;
• pregătirea unei liste de potenţiale persoane/firme (cel puţin 3);
• evaluarea documentelor care atestă calificările persoanei
(carte de identitate, autorizaţie de PFA, carnet de conducere,
atestate, act de proprietate etc.), dacă serviciul este disponibil
imediat, care va fi costul final etc.;
• obţinerea de liste de preţuri de la furnizori, dacă sunt
disponibile, fie personal, fie telefonic;
• compararea preţurilor cu nivelul pieţei pentru achiziţia dintr-o
singură sursă;
• prezentarea raportului de evaluare pentru aprobare
persoanei autorizate de primitor din comitetul de coordonare a
microproiectului,;
• contactarea prestatorului;
• semnarea contractului;
• efectuarea serviciului;
• recepţia serviciului prin întocmirea notei de recepţie;
• preluarea facturii şi a chitanţei;
• efectuarea plăţii către furnizor;
• păstrarea tuturor documentelor, inclusiv lista de furnizori,
chitanţe etc., într-un dosar.
Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup
de inițiativă/ONG) sunt responsabili de operaţiunile pentru
realizarea paşilor descrişi anterior, cu excepţia: pregătirii listei
cu furnizorii disponibili; obţinerii de liste de preţuri de la furnizori,
dacă articolele sunt disponibile, fie personal, fie telefonic;
evaluării documentelor care atestă calificările persoanei (carte
de identitate, autorizaţie de PFA, carnet de conducere, atestate,
act de proprietate etc.), dacă serviciul este disponibil imediat;
stabilirii costului final etc., în urma comparării prețurilor cu nivelul
pieței pentru achiziția dintr-o singură sursă; pregătirii unui scurt
raport de evaluare conținând numele furnizorilor de la care au
fost obținute prețuri și care să justifice selectarea unui furnizor
pe baza calității și a disponibilității bunurilor și a prețului.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. III. — Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor
Miniere va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup
de iniţiativă/ONG) sunt responsabili de operaţiunile pentru
realizarea paşilor descrişi anterior, cu excepţia evaluării care se
face de către comisia de evaluare desemnată de adunarea
asociaţilor.
I.7. Selecţia consultanţilor/firmelor de consultanţă/
prestatorilor de servicii sub 3.500 lei
Metoda se aplică pentru a angaja un consultant individual/
o firmă de consultanţă sau un prestator de servicii individual ori
firmă. Este obligatoriu să se evalueze cel puţin
3 consultanţi/prestatori de servicii de specialitate. Consultantul/
prestatorul de servicii cel mai bine calificat pentru îndeplinirea
sarcinilor va fi selectat şi invitat la negociere.
Paşii care trebuie urmaţi pentru consultanţi individuali/ firme
de consultanţă:
• pregătirea unei fişe privind experienţa/calificările/abilităţile
necesare consultantului;
• numirea comisiei de evaluare de către adunarea asociaţilor;
• pregătirea unei liste de potenţiale persoane/firme de
consultanţă (cel puţin 3);
• invitarea acestora să îşi exprime interesul, să trimită
informaţii în legătură cu specializarea/calificarea profesională şi
experienţa anterioară;
• selectarea de către comisia de evaluare a celei mai
calificate persoane/firme de consultanţă pentru sarcinile
prevăzute în fişa postului/ termenii de referinţă;
• pregătirea raportului de evaluare care să conţină
recomandarea de invitare a unui consultant pentru negociere şi
înaintarea acestuia spre aprobare;
• contactarea candidatului selectat;
• negocierea termenilor şi condiţiilor contractului;
• semnarea contractului;
• informarea celorlalți participanți, participanți necâștigători
despre semnarea contractului;
• începerea şi derularea activităţilor din contract;
• monitorizarea contractului;
• primirea raportului de activitate;
• acceptarea rapoartelor;
• întocmirea şi transmiterea facturii;
• efectuarea plăţii consultantului;
• păstrarea tuturor documentelor referitoare la întregul proces
de selecţie într-un dosar.
Membrii comitetului de coordonare a microproiectului (grup
de iniţiativă/ONG) sunt responsabili de operaţiunile pentru
realizarea paşilor descrişi anterior, cu excepţia evaluării care se
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Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 11 iunie 2007.
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