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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi 

pentru investiții destinate industriei prelucrătoare

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii

concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea

unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă,

privind acordarea de granturi pentru realizarea de investiții

inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi

activități economice în sectoarele care se regăsesc în anexa

nr. 1.

Art. 2. — Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru

investiții în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor

prezentei hotărâri și ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al

Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de

ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108

din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,

nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările și completările

ulterioare, denumit în continuare Regulament.

CAPITOLUL II

Definiții, durata, bugetul schemei și numărul estimat 

de beneficiari

Art. 3. — În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile

de mai jos au următoarele semnificații:

1. active corporale — activele constând în terenuri, clădiri și

instalații, utilaje și echipamente;

2. active necorporale — activele care nu au o concretizare

fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how ori alte

drepturi de proprietate intelectuală;

3. activitate economică — orice activitate care constă în

furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;

4. ajutoare regionale pentru investiții — ajutoarele regionale

acordate pentru o investiție inițială sau pentru o investiție inițială

în favoarea unei noi activități economice;

5. cost salarial — valoarea totală care trebuie plătită efectiv

de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv,

cuprinzând salariul brut înainte de impozitare și contribuțiile

obligatorii, precum contribuțiile la sistemul de securitate socială

și costurile cu îngrijirea copiilor și a părinților, dintr-o perioadă

definită;

6. cost salarial eligibil — costul salarial cuprinzând salariul

brut, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente,

conform prevederilor legale în vigoare;

7. data acordării ajutorului de stat — data la care dreptul legal

de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu

regimul juridic național aplicabil;

8. demararea lucrărilor — fie demararea lucrărilor de

construcție aferente investiției, fie primul angajament cu caracter

juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice alt

angajament prin care investiția devine ireversibilă, oricare dintre

acestea se efectuează mai întâi; cumpărarea de terenuri și

lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și

realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca

marcând demararea lucrărilor. În cazul preluărilor de

întreprinderi, „demararea lucrărilor” corespunde datei dobândirii

activelor direct legate de unitatea preluată;

9. exercițiu financiar încheiat — exercițiul financiar pentru

care întreprinderea are situații financiare depuse și aprobate

conform prevederilor legale în vigoare;

10. furnizorul ajutorului de stat — Ministerul Economiei;

11. industria fibrelor sintetice:

a) extrudarea/texturarea tuturor tipurilor generice de fire și

fibre pe bază de poliester, poliamidă, acrilic sau polipropilenă,

indiferent de utilizările finale ale acestora; sau

b) polimerizarea, inclusiv policondensarea, atunci când

aceasta este integrată extrudării în ceea ce privește

echipamentele utilizate; sau

c) orice proces auxiliar legat de instalarea simultană a

capacităților de extrudare/texturare de către viitorul beneficiar

sau de către o altă societate din grupul din care acesta face

parte și care, în domeniul de activitate specific în cauză, este

integrată, în mod normal, acestei capacități în ceea ce privește

echipamentele utilizate;

12. intensitatea ajutorului de stat — valoarea brută a

ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de

deducerea impozitelor sau a altor taxe;

13. investiție inițială:

a) o investiție în active corporale și necorporale legată de

demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități

existente, diversificarea producției unei unități prin produse care

nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare

fundamentală a procesului general de producție al unei unități

existente; sau

b) o achiziție de active legate direct de o unitate, cu condiția

ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost

achiziționată și să fie cumpărată de un investitor care nu are

legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a

acțiunilor unei întreprinderi;

14. investiție inițială pentru o nouă activitate economică:

a) o investiție în active corporale și necorporale legată de

demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei

unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau

similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea

respectivă; sau

b) achiziție de active aparținând unei unități care a fost

închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și

care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu

vânzătorul, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi

desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau

similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte

de achiziție;



15. investiție verde — investiție care contribuie la atenuarea

schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice,

utilizarea durabilă a resurselor de apă și a celor marine, tranziția

pentru o economie circulară, prevenirea și controlul poluării,

protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor;

16. întreprindere — orice entitate care desfășoară o activitate

economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare

sau de existența unui scop lucrativ;

17. întreprinderi mici și mijlocii — acele întreprinderi care se

încadrează în definiția IMM-urilor conform anexei I la

Regulament;

18. întreprindere mare — întreprinderea care nu îndeplinește

criteriile pentru încadrarea în definiția IMM-urilor;

19. întreprindere în dificultate — întreprindere care se află în

cel puțin una din situațiile următoare:

a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, alta decât o

IMM care există de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de

jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza

pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când

deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte

elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile

proprii ale societății conduce la un rezultat negativ care

depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul

acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în

special la tipurile de societăți prevăzute în anexa I la Directiva

2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din

26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile

financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri

de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a

Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a

Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE, denumită în cele ce

urmează Directiva 2013/34/UE, iar „capital social” include, dacă

este cazul, orice capital suplimentar;

b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați

au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât

o IMM care există de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de

jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea

societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul

prezentei dispoziții, „o societate în care cel puțin unii dintre

asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se

referă în special la acele tipuri de societăți prevăzute în anexa II

la Directiva 2013/34/UE;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri

colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în

dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să

fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor de stat pentru

salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat

garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă

obiectul unui plan de restructurare;

e) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când,

în ultimii 2 ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai

mare de 7,5; și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza

indicatorului Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and

Amortization, denumit în continuare EBITDA, se situează sub

valoarea 1,0;

20. locația realizării investiției — sediul social sau unul din

punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiția,

astfel cum se înregistrează sau urmează a fi înregistrată, după

caz, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform

prevederilor legale în vigoare;

21. loc de muncă ocupat — locul de muncă pentru care

întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în

vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru

care se plătește un salariu brut lunar;

22. locuri de muncă create direct de un proiect de investiții —

locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul

investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri

a ratei de utilizare a capacității create de investiție;

23. perioadă de monitorizare a locurilor de muncă —

perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data

primei ocupări a fiecărui loc de muncă;

24. perioadă de monitorizare a investiției — perioada de

5 ani ulterioară anului finalizării investiției de către întreprinderi

mari și de 3 ani de către IMM-uri;

25. proiect mare de investiții — o investiție inițială cu costuri

eligibile care depășesc 50 de milioane de euro, calculată la

tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului de stat;

26. relocare — transferul unei activități identice sau similare

sau al unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile

contractante la Acordul privind SEE, unitatea inițială, către

unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde

are loc investiția care beneficiază de ajutor de stat (unitatea care

beneficiază de ajutor de stat). Există un transfer în cazul în care

produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care

beneficiază de ajutor de stat are cel puțin parțial aceleași

scopuri, îndeplinește cerințele sau necesitățile aceluiași tip de

clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau

similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE;

27. valoarea ajustată a ajutoarelor — valoarea maximă

permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiții,

calculată conform formulei:

valoarea maximă a ajutoarelor = R × (A + 0,50 × B + 0 × C),

unde:

R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în

regiunea/județul în care se realizează investiția, așa cum este

aceasta prevăzută în anexa nr. 2;

A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de

50 de milioane de euro;

B este partea din costurile eligibile cuprinsă între

50 de milioane de euro și 100 de milioane de euro; iar

C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane

de euro.

Art. 4. — (1) Se pot emite acorduri pentru finanțare, în baza

prezentei scheme, până la data de 31 decembrie 2023,

cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții

regionale autorizate de Comisia Europeană prin

Decizia C (2021) 9.750 din 20 decembrie 2021 și aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă

a ajutorului de stat regional în perioada 2022—2027 pentru

investiții inițiale, în limita bugetului anual alocat schemei.

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022—

2027, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita

bugetului alocat schemei.

Art. 5. — (1) Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin

schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament

și creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale prin

bugetul Ministerului Economiei.

(2) Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al

sumei de 300 de milioane de euro, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru

finanțare pentru perioada 2022—2023;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru

perioada 2022—2027.

(3) Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul

în lei al sumei de 150 de milioane de euro.

Art. 6. — Numărul maxim estimat al întreprinderilor care

urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este

de 30.
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CAPITOLUL III

Costuri eligibile

Art. 7. — (1) Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei

scheme pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o

investiție inițială în favoarea unei noi activități economice.

(2) Sunt considerate costuri eligibile:

a) costurile investițiilor în active corporale și necorporale;

b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de

locuri de muncă în urma unei investiții inițiale, calculate pe o

perioadă de 2 ani; sau

c) o combinație între lit. a) și b) care să nu depășească suma

de la lit. a) sau b), în funcție de care dintre acestea este mai

mare.

(3) Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor

pentru IMM-uri și pentru achiziționarea unei unități. Costurile

legate de închirierea de active corporale pot fi luate în

considerare în următoarele situații:

a) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere

trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată

de finalizare a proiectului de investiții pentru întreprinderile mari

și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;

b) în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul

trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină

obligația ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziționeze activul

la data la care expiră contractul.

(4) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul

costurilor de investiții dacă îndeplinesc cumulativ următoarele

condiții:

a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care

primește ajutorul de stat;

b) trebuie să fie amortizabile;

c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care

nu au legături cu cumpărătorul;

d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care

beneficiază de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate

proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă

de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.

(5) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale

sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale

eligibile ale investiției inițiale.

(6) În cazul în care costurile eligibile sunt calculate în funcție

de costurile salariale estimate, așa cum se menționează la alin.

(2), sunt considerate costuri eligibile costurile salariale

înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a

creării de locuri de muncă, și care îndeplinesc cumulativ

următoarele condiții:

a) proiectul de investiții determină o creștere netă a

numărului de angajați în unitatea în care a fost realizată

investiția, în comparație cu media din ultimele 12 luni, ceea ce

înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul

aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;

b) fiecare loc de muncă este ocupat în termen de 3 ani de la

finalizarea lucrărilor;

c) fiecare loc de muncă creat prin investiție se menține în

zona în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul

IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la data la care locul de muncă

a fost ocupat pentru prima dată, cu excepția cazului în care locul

de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020—30 iunie

2021.

(7) În cazul achiziționării activelor unei unități, în înțelesul

art. 3 pct. 13 și 14, se iau în considerare numai costurile de

cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu

cumpărătorul. Tranzacția are loc în condițiile pieței. Dacă a fost

deja acordat un ajutor de stat pentru achiziționarea activelor

înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se

deduc din costurile eligibile aferente achiziționării unei unități. În

cazul în care un membru al familiei proprietarului inițial sau un

angajat preia o întreprindere mică, condiția ca activele să fie

cumpărate de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul nu se

aplică. Achiziționarea de acțiuni nu constituie o investiție inițială.

(8) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru

o schimbare fundamentală a procesului de producție, în înțelesul

art. 3 pct. 13, costurile eligibile trebuie să depășească

amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciții financiare

pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată,

iar în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități

existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin

200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au

fost înregistrate în exercițiul financiar ce precedă începerea

lucrărilor.

(9) TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care

este nedeductibilă și aferentă unui cost eligibil în temeiul

alin. (2).

Art. 8. — Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o

contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie

prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care

să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Art. 9. — Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară

pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de

cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu

împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care

a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu

condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în

cauză pentru perioada minimă relevantă.

Art. 10. — Beneficiarul confirmă că, în cei 2 ani anteriori

cererii de ajutor de stat, nu a efectuat o relocare către unitatea

în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se

solicită ajutorul de stat și oferă un angajament că nu va face

acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea

investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul de stat.

CAPITOLUL IV

Intensitatea, cumulul ajutoarelor de stat 

și efectul stimulativ

Art. 11. — (1) Ajutoarele de stat se acordă întreprinderilor în

temeiul prezentei scheme de ajutor de stat prin alocări de la

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, sub formă

de granturi, în raport cu costurile eligibile și în limita intensității

maxime prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute în

anexa nr. 2 pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale

pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale

pentru întreprinderile mijlocii.

(3) Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru

întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate

pentru proiectele mari de investiții.

(4) Valoarea ajutorului de stat pentru proiectele mari de

investiții se calculează conform formulei pentru valoarea

ajustată a ajutoarelor, așa cum este prevăzută la art. 3 pct. 27.

(5) Valoarea ajutorului de stat pentru proiectele ce nu

depășesc 50 de milioane de euro se calculează pe baza

intensității maxime prevăzute în anexa nr. 2, ținându-se cont și

de majorările pentru IMM-uri prevăzute la alin. (2), și a valorii

totale a costurilor eligibile. În cazul în care intensitatea ajutorului

de stat se calculează în conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. c),

intensitatea maximă a ajutorului de stat nu depășește valoarea

cea mai favorabilă care rezultă în urma aplicării intensității

respective pe baza costurilor de investiții sau a costurilor

salariale.

(6) Orice investiție inițială demarată de același beneficiar, la

nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data de începere a

lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor de stat în

același județ este considerată ca făcând parte dintr-un proiect

unic de investiții.
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(7) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe

subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare

mai mare decât valoarea maximă corespunzătoare pentru

proiectele mari de investiții.

Art. 12. — Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al

ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb

stabilit de Banca Națională a României, valabil la data acordării

ajutorului de stat.

Art. 13. — (1) Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea

ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se

încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 11 și în anexa

nr. 2 se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat

acordate pentru activitatea, investiția sau întreprinderea care

beneficiază de ajutor de stat.

(2) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei pot fi

cumulate cu orice alt ajutor de stat ce vizează alte costuri

eligibile identificabile diferite.

(3) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei pot fi

cumulate cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleași costuri

eligibile, dar numai în cazul în care un astfel de cumul nu are

drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art. 11 și

în anexa nr. 2.

(4) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei nu se

cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri

eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și

un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 11

și în anexa nr. 2.

Art. 14. — (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor

care au efect stimulativ.

(2) Se consideră că ajutoarele de stat au un efect stimulativ

dacă beneficiarul a transmis Ministerului Economiei o cerere de

ajutor de stat scrisă în legătură cu prezenta schemă înainte de

demararea lucrărilor la proiectul de investiții. Cererea de ajutor

de stat conține cel puțin următoarele informații:

a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;

b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii

acestuia;

c) locul de desfășurare a proiectului;

d) lista costurilor proiectului;

e) valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.

(3) În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează

lucrările anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare,

întreaga investiție nu este eligibilă.

CAPITOLUL V

Criterii de acordare a ajutorului de stat

Art. 15. — (1) Prin prezenta schemă, ajutorul de stat se

acordă pentru realizarea unei investiții inițiale în legătură cu

activități economice derulate în sectoarele prevăzute în anexa

nr. 1.

(2) În cazul IMM-urilor, ajutorul de stat se acordă pentru

realizarea unei investiții inițiale, astfel definită la art. 3 pct. 13, în

toate regiunile României, cu excepția municipiului București și a

localităților din județul Ilfov care nu sunt enumerate în anexa

nr. 2.

(3) În cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se acordă:

a) pentru realizarea unei investiții inițiale, astfel definită la

art. 3 pct. 13, în toate regiunile României, cu excepția

municipiului București și județului Ilfov;

b) prin excepție de la lit. a), pentru realizarea unei investiții

inițiale pentru o nouă activitate economică, astfel definită la art. 3

pct. 14, în localitățile din județul Ilfov prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Prin prezenta schemă nu se finanțează:

a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii,

astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE)

nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din

11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în

sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare

a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009

ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE)

nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare;

c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării

produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe

baza prețului sau a cantității unor astfel de produse

achiziționate de la producători primari sau

comercializate de către întreprinderile în cauză; sau

(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată

de transferarea lor parțială sau integrală către

producători primari;

d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune

necompetitive, astfel cum sunt reglementate de

Decizia 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind

ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune

necompetitive;

e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul

siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale,

sectorul fibrelor sintetice, așa cum este definită „industria fibrelor

sintetice” la art. 3 pct. 11, sectorul transporturilor și al

infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de

energie și al infrastructurii pentru aceasta.

Art. 16. — Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele

tipuri de ajutor de stat:

a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe

sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de

cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de

distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de

export;

b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor

naționale față de produsele importate;

c) ajutor pentru exploatare.

Art. 17. — (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei

întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării

cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de

eligibilitate:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) nu înregistrează debite restante la bugetele componente

ale bugetului general consolidat;

c) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate; cu toate

acestea, prezenta schemă se aplică, prin excepție,

întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la data de

31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi în

dificultate în perioada 1 ianuarie 2020—31 decembrie 2021;

d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență,

faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere

operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de

stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise,

acestea au fost deja executate și ajutorul de stat integral

recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform

prevederilor legale în vigoare;

f) respectă prevederile art. 8 și 10;

g) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții

verzi.

(2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat

în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării

cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1),

precum și următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în

unul dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate;

b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar

încheiat;
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c) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare

de minimum 100.000 de lei;

d) investițiile realizate au o valoare reprezentând echivalentul

în lei al sumei de minimum 3 milioane de euro.

(3) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu

respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din

14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar

din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența

legăturilor cu jurisdicțiile necooperante. Asigurarea respectării

condiționalităților prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039

se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul

solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, în

termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

CAPITOLUL VI

Acordarea ajutorului de stat

Art. 18. — (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat,

întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru

finanțare din partea Ministerului Economiei.

(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se

realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de

înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul

Economiei pe website-ul său cu cel puțin 30 de zile lucrătoare

înainte de data deschiderii sesiunilor.

(3) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se

realizează doar în intervalul sesiunii.

(4) Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara

sesiunilor se restituie întreprinderilor.

Art. 19. — (1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului

Economiei următoarele documente:

a) cerere de acord pentru finanțare;

b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare

înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis

de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își

are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de

pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului

Comerțului;

c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare

ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie;

d) plan de creare a locurilor de muncă;

e) plan de afaceri;

f) documente justificative pentru fundamentarea planului de

afaceri;

g) procură notarială a reprezentantului legal al întreprinderii

solicitante, în cazul în care o altă persoană semnează cererea

de acord pentru finanțare;

h) declarație pe propria răspundere prin care atestă că

întreprinderea nu beneficiază de ajutoare de stat pentru aceleași

costuri eligibile începând cu luna ianuarie 2020;

i) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal

întreprinderea, în copie însoțită de procura notarială, dată de

reprezentantul legal al societății;

j) opis cu documentele transmise.

(2) Formularul cererii de acord pentru finanțare și modalitatea

de transmitere și înregistrare a documentelor prevăzute la

alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului.

(3) Toate documentele transmise Ministerului Economiei de

către întreprinderea solicitantă trebuie prezentate în limba

română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină,

întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri

în limba română certificate de către traducători autorizați.

(4) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în

original trebuie să fie datate și semnate de reprezentantul legal

al întreprinderii sau de persoana autorizată să reprezinte legal

întreprinderea, după caz.

Art. 20. — Ministerul Economiei verifică conformitatea

documentelor transmise, prevăzute la art. 19 alin. (1).

Art. 21. — (1) În urma procesului de evaluare a cererii de

acord pentru finanțare, Ministerul Economiei transmite

întreprinderilor solicitante, după caz:

a) acordul pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite cumulativ

toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta

hotărâre;

b) solicitarea de informații și/sau documente pentru

completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:

(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;

(ii) nu sunt transmise în integralitate documentele

prevăzute la art. 19 alin. (1);

(iii) se constată necesitatea unor documente

suplimentare în vederea soluționării cererii;

c) scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru

finanțare, în cazul în care:

(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de

niciunul din documentele prevăzute la art. 19 alin. (1);

(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și

criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta

hotărâre;

(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum

10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de

informații și/sau documente pentru completarea

cererii de acord pentru finanțare;

(iv) cererea de acord a fost transmisă ulterior încheierii

sesiunii de depunere, potrivit art. 18 alin. (4).

(2) Întreprinderea solicitantă transmite completarea

documentației în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea

solicitării prevăzute la alin. (1) lit. b).

Art. 22. — (1) Ministerul Economiei finalizează procesul de

evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de

maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga

documentație este considerată completă în sensul prevederilor

prezentei scheme.

(2) Ministerul Economiei calculează, pe baza criteriilor

prevăzute în Ghidul solicitantului, un punctaj pentru

întreprinderile care au transmis cereri de acord pentru finanțare

în cadrul sesiunii de înregistrare, proiectele fiind selectate în

ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului

aprobat.

(3) Ministerul Economiei informează în scris beneficiarii cu

privire la cuantumul ajutorului de stat acordat în baza prezentei

scheme și caracterul acestuia, cu menționarea reglementărilor

aplicabile.

Art. 23. — (1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei

s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanțare care nu

s-au încadrat în bugetul anual alocat, dar care îndeplinesc

cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de

prezenta hotărâre, Ministerul Economiei emite proiectul

acordului pentru finanțare.

(2) Proiectele de acord pentru finanțare prevăzute la alin. (1)

se aprobă în ordinea în care au fost emise, cu condiția aprobării

sau suplimentării bugetului anual alocat schemei, în

conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

CAPITOLUL VII

Plata ajutorului de stat

Art. 24. — Plata ajutorului de stat se efectuează către

întreprinderi în perioada 2022—2027 în baza acordurilor pentru

finanțare emise în limita bugetului anual alocat schemei după

achitarea parțială sau totală a costurilor eligibile realizate

conform acordului pentru finanțare.

Art. 25. — În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea

transmite Ministerului Economiei cererea de plată a ajutorului

de stat și formularul de decont, însoțite de documente

justificative, potrivit Ghidului solicitantului elaborat în aplicarea

prezentei hotărâri.
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Art. 26. — (1) Ministerul Economiei verifică conformitatea

documentelor transmise și îndeplinirea condițiilor prevăzute de

prezenta schemă în vederea efectuării plății.

(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau

neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul

Economiei transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data

constatării, o solicitare de completare a cererii de plată a

ajutorului de stat, cu confirmare de primire.

(3) Documentele și informațiile solicitate vor fi transmise

Ministerului Economiei în termen de 15 zile lucrătoare de la data

primirii solicitării.

(4) În situația în care întreprinderea nu respectă termenul

prevăzut la alin. (3), Ministerul Economiei returnează

întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de

10 zile lucrătoare de la împlinirea termenului.

Art. 27. — (1) Ministerul Economiei, în calitate de furnizor de

ajutor de stat, își rezervă dreptul de a verifica oricând la fața

locului, notificând în prealabil, în perioada implementării și

monitorizării investiției și locurilor de muncă nou-create,

veridicitatea și conformitatea documentelor privind realizarea

investiției și achitarea costurilor eligibile aferente locurilor de

muncă nou-create.

(2) Pe durata efectuării verificării la fața locului,

întreprinderea are obligația de a permite accesul

reprezentanților Ministerului Economiei, în condițiile legii, la

activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în

original care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de prezenta

hotărâre.

Art. 28. — (1) Ministerul Economiei nu efectuează plata

ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea nu mai

îndeplinește, până la momentul efectuării plăților, criteriile

prevăzute la art. 17.

(2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către

Ministerul Economiei, în termen de maximum 45 de zile

lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat

este considerată completă în sensul prevederilor prezentei

scheme, în contul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri”,

deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are

domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară a ajutorului de stat.

(3) Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului

de stat virat de Ministerul Economiei în contul 50.70 „Disponibil

din subvenții și transferuri”. În situația în care se constată

existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de

a informa de îndată Ministerul Economiei în vederea restituirii

acesteia.

(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în

conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă

sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în

contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri

financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost

încasate.

(5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi,

Ministerul Economiei percepe dobânzi și penalități aferente,

datorate de la data încasării până la data restituirii, conform

prevederilor art. 174 și 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. — Întreprinderile care au primit acord pentru

finanțare au obligația să demareze investiția în termen de

maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare și

să informeze Ministerul Economiei în acest sens.

Art. 30. — (1) Întreprinderile care au primit acord pentru

finanțare au obligația să îndeplinească cerințele obligatorii care

au stat la baza emiterii acordului pentru finanțare, conform

calendarului.

(2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiției, se

înregistrează prelungirea calendarului, întreprinderea are

obligația de a solicita, în termen de 5 zile, Ministerului Economiei

prelungirea calendarului investiției, prin transmiterea unei

notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției,

însoțite de planul de afaceri, inclusiv în format electronic.

(3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creșterea

valorii totale a costurilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat

aferent acestora.

(4) Ministerul Economiei poate solicita întreprinderii, în

termen de 10 zile de la data notificării prevăzută la alin. (2),

informații suplimentare în vederea soluționării cererilor

prevăzute la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea

documentației în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la

primirea solicitării de informații și/sau documente.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (2), Ministerul Economiei

finalizează analiza documentației primite în termen de maximum

30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație

este considerată completă în sensul prevederilor prezentei

scheme, procedând astfel:

a) în situația în care se constată că sunt îndeplinite în

continuare condițiile prevăzute de prezenta schemă și se

respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă

acordul pentru finanțare modificat;

b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite

condițiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este

înștiințată cu privire la respingerea modificării.

Art. 31. — (1) Pe parcursul realizării investiției și pe o

perioadă de 5 ani de la data finalizării acesteia, orice modificare

a adresei locației unde este efectuată investiția este permisă

doar pe teritoriul aceleași regiuni. Modificarea se notifică

Ministerului Economiei printr-o adresă însoțită de certificatul

constatator emis de oficiul registrului comerțului, în care se

menționează noua locație, codul CAEN aferent activității pentru

care s-a obținut finanțare la noua locație, actul de deținere a

locației, precum și valabilitatea acestuia.

(2) Mutarea locației într-o altă regiune, diferită de regiunea în

care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage

revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului

de stat acordat.

CAPITOLUL VIII

Menținerea investiției și a locurilor de muncă 

și recuperarea ajutorului de stat

Art. 32. — (1) Până la data de 1 iulie a anului următor

finalizării investiției, respectiv realizării ultimei plăți a ajutorului de

stat aprobat, după caz, începând cu anul 2023, întreprinderea

prezintă Ministerului Economiei un raport auditat de către un

auditor autorizat care va certifica faptul că în urma implementării

investiției întreprinderea realizează activitatea care a fost

finanțată prin proiect.

(2) Ministerul Economiei analizează documentele transmise

conform alin. (1) în vederea verificării conformității acestora.

Art. 33. — (1) Ministerul Economiei aplică măsurile pentru

recuperarea ajutorului de stat acordat pentru finanțare în situația

în care întreprinderea:

a) nu informează Ministerul Economiei, în termen de

maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare,

cu privire la demararea investiției conform prevederilor art. 29;

b) nu respectă obligațiile prevăzute la art. 32 alin. (1);

c) intră în faliment sau își suspendă activitatea;

d) nu respectă obligația prevăzută la art. 10;

e) mută locația realizării investiției într-o altă regiune, diferită

de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;

f) întreprinderea informează Ministerul Economiei că este în

imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă
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sau solicită Ministerului Economiei revocarea acordului pentru

finanțare.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei

transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului

pentru finanțare.

(3) Revocarea acordului pentru finanțare în situațiile

prevăzute la alin. (1) lit. b)—f) determină aplicarea măsurilor

necesare în vederea recuperării ajutorului de stat plătit.

(4) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează de

către Ministerul Economiei, conform procedurilor de recuperare

prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014

privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței

nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include și

dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data

recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit

prevederilor Regulamentului UE 2015/1.589 al Consiliului din

13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ale

Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie

2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999

al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93

din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art. 34. — (1) Ministerul Economiei publică pe site-ul său

textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot

înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat

schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului

total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor

bugetare anuale, precum și informațiile prevăzute în anexa III la

Regulament pentru fiecare ajutor de stat individual care

depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro.

(2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare

a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei informează, prin

Consiliul Concurenței, Comisia Europeană asupra intrării în

vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat.

(3) Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Economiei transmite

Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în

termenul stabilit în cerere, toate informațiile pe care Comisia

Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării

condițiilor acestei scheme de ajutor de stat.

(4) Beneficiarii de ajutoare de stat au obligația de a pune la

dispoziția Ministerului Economiei, în formatul și în termenul

solicitate de acesta, toate datele și informațiile necesare în

vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce

cad în sarcina Ministerului Economiei.

Art. 35. — (1) Ministerul Economiei păstrează înregistrări

detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate

proiectele de investiții în cadrul schemei. Aceste înregistrări,

care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt

respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de

10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat în cadrul

schemei.

(2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să păstreze timp de

10 ani de la data semnării acordului pentru finanțare toate

documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul

schemei.

(3) Ministerul Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de

stat, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind

ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit

Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor

de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui

Consiliului Concurenței nr. 441/2022.

(4) Furnizorul schemei are obligația de a înregistra schema

în Registrul ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS, în

termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în

vigoare a acesteia.

(5) Furnizorul schemei are obligația de a înregistra în RegAS

contractele de finanțare, plățile realizate în cadrul acestora,

eventualele obligații de rambursare și rambursări efective

aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare

de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.

Art. 36. — (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din

prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie

2022.
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PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Florin Marian Spătaru

Ministrul antreprenoriatului și turismului,

Constantin-Daniel Cadariu

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 27 iulie 2022.

Nr. 959.

ANEXA Nr. 1

Lista sectoarelor de activitate eligibile

CAEN Denumire

C. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

11 Fabricarea băuturilor

13 Fabricarea produselor textile

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

CAEN Denumire

15

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de

voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei;

prepararea și vopsirea blănurilor

16*

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și

plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie

și din alte materiale vegetale împletite

* Cu excepția codului 1610.
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CAEN Denumire

17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

19

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor

obținute din prelucrarea țițeiului

20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a

preparatelor farmaceutice

22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal,

exclusiv mașini, utilaje și instalații

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

CAEN Denumire

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente

29

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a

remorcilor și semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport

31 Fabricarea de mobilă

32 Alte activități industriale

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și

echipamentelor

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de

recuperare a materialelor reciclabile

ANEXA Nr. 2

Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari

Regiunea Județe componente

Intensitate

maximă   

— % —

Nivelul maxim al

ajutorului de stat

de care poate

beneficia 

o întreprindere

— euro —

Nord-Vest

Bihor 40% 30.000.000

Bistrița-Năsăud 50% 37.500.000

Cluj 40% 30.000.000

Maramureș 50% 37.500.000

Satu Mare 50% 37.500.000

Sălaj 50% 37.500.000

Centru

Alba 50% 37.500.000

Brașov 40% 30.000.000

Covasna 40% 30.000.000

Harghita 40% 30.000.000

Mureș 40% 30.000.000

Sibiu 40% 30.000.000

Nord-Est

Bacău 60% 45.000.000

Botoșani 60% 45.000.000

Iași 50% 37.500.000

Neamț 60% 45.000.000

Suceava 60% 45.000.000

Vaslui 60% 45.000.000

Sud-Est

Brăila 60% 45.000.000

Buzău 60% 45.000.000

Constanța 50% 37.500.000

Galați 60% 45.000.000

Vrancea 60% 45.000.000

Tulcea 60% 45.000.000

Sud-Muntenia

Argeș 50% 37.500.000

Călărași 60% 45.000.000

Dâmbovița 50% 37.500.000

Giurgiu 50% 37.500.000

Ialomița 60% 45.000.000

Prahova 60% 45.000.000

Teleorman 60% 45.000.000

Regiunea Județe componente

Intensitate

maximă   

— % —

Nivelul maxim al

ajutorului de stat

de care poate

beneficia 

o întreprindere

— euro —

Sud-Vest Oltenia

Dolj 60% 45.000.000

Gorj 60% 45.000.000

Mehedinți 60% 45.000.000

Olt 60% 45.000.000

Vâlcea 60% 45.000.000

Vest

Arad 30% 22.500.000

Caraș-Severin 40% 30.000.000

Hunedoara 40% 30.000.000

Timiș 30% 22.500.000

Ilfov

Ilfov parțial:

Ciorogârla,

Domnești,

Clinceni,

Cornetu,

Bragadiru,

Dărăști-Ilfov,

Jilava, 

1 Decembrie,

Copăceni, Vidra 

și Berceni

35% 26.250.000

Ilfov parțial:

Periș, Ciolpani,

Snagov, Gruiu, 

Nuci, Grădiștea,

Petrăchioaia,

Dascălu, 

Moara Vlăsiei,

Balotești,

Corbeanca,

Buftea, Chitila, 

Glina, Cernica,

Dobroești 

și Pantelimon

45% 33.750.000



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ 

ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Nr. 120 din 18 iulie 2022

MINISTERUL FINANȚELOR

AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ

Nr. 4.724 din 19 iulie 2022

O R D I N

privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală 

care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional

de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală 

supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor

Văzând Referatul de aprobare nr. 241/DSAONA din 7.03.2022, întocmit de Direcția generală siguranța alimentelor din

cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

în temeiul art. 167 al Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind

controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor

privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a

Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,

(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor

(CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și

2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European

și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE

ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului,

luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din

28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene

pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificările și completările

ulterioare,

în baza art. 40 și 41 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de

stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor

sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”),

în baza Regulamentului (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și

Tariful Vamal Comun, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1.832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de modificare a

anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și

completările ulterioare,

luând în considerare art. 2 alin. (5) din Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru

modificarea unor acte normative,

în baza art. 5 alin. (5), al art. 12 și 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale,

republicată,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. B pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările

ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și președintele Autorității

Vamale Române emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Norma pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală care stabilește condițiile în care se

derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional

de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală

supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, prevăzută

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor județene, respectiv a municipiului București și

direcțiile regionale vamale duc la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 3. — Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru

Siguranța Alimentelor și Autoritatea Vamală Română

controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020

privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală care stabilește condițiile în care se

derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț

intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de

produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca

ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului

uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din

29 septembrie 2020, cu modificările ulterioare.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare în 90 de zile de la data

publicării, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (3) din normă, care

intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare 

și pentru Siguranța Alimentelor,

Alexandru Nicolae Bociu

Președintele Autorității Vamale Române,

Bogdan-Lari Mihei



ANEXĂ

N O R M Ă

pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează

operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală

supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
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CAPITOLUL I

Definiții

Art. 1. — (1) În înțelesul prezentei norme, termenii și

sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:

a) produse alimentare de origine nonanimală — legume,

plante, rădăcini și tuberculi alimentari, fructe, cafea, ceai, mate

și mirodenii, cereale, semințe, gume, rășini, seve și extracte

vegetale, grăsimi și uleiuri de origine vegetală, zaharuri, băuturi

alcoolice, nealcoolice și oțet, ape, inclusiv ape minerale

naturale, procesate sau nu, produse obținute din acestea, alte

ingrediente utilizate la prepararea produselor alimentare,

suplimente alimentare, precum și orice alte produse care sunt

destinate consumului uman și care nu sunt de origine animală

sau care nu sunt produse compuse, în înțelesul Regulamentului

(UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din

15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale

efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele

și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea

animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a

plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001,

(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,

(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și

(UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului,

a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale

Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,

2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a

Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale

Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a

Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,

91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și

a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind

controalele oficiale);

b) documente însoțitoare — documente emise de

producător/exportator sau de autoritățile competente care atestă

că produsele și alte ingrediente alimentare de origine

nonanimală sunt conforme cu prevederile legislației în vigoare

din țara de destinație;

c) puncte de intrare — puncte de trecere a frontierei de stat

a României stabilite pentru importul și exportul mărfurilor supuse

controalelor pentru siguranța alimentelor, prevăzute în anexa la

Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și

pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și

internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al

ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al

ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale

nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei

posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control, a

punctelor de intrare și a punctelor de ieșire în care sunt

organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor, precum și programul de lucru al acestora, cu

modificările și completările ulterioare;

d) birou vamal — orice birou la care pot fi îndeplinite toate

sau unele dintre formalitățile vamale prevăzute în reglementările

vamale;

e) controlul documentar — verificarea de către inspectorii

autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a

documentelor care însoțesc un transport de produse și alte

ingrediente alimentare de origine nonanimală, cum ar fi

certificatul de calitate/conformitate, certificatul de sănătate,

buletine de analiză, facturi, fișe tehnice, documente de transport

și alte documente emise de unitatea producătoare/exportatoare

sau de autoritățile competente și care atestă că produsele sunt

în conformitate cu legislația Uniunii Europene și națională din

domeniul siguranței alimentelor;

f) control de identitate — verificarea conformității

transportului cu informațiile din documentele însoțitoare,

efectuată de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor, pentru a se asigura că

documentele însoțitoare corespund cu marfa transportată și cu

eticheta produsului;

g) control fizic — controlul efectuat de către inspectorii

autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din

punctele de intrare și din cadrul structurii cu atribuții în controlul

pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul

direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

județene, respectiv a municipiului București, asupra produselor

și a altor ingrediente alimentare de origine nonanimală, care

poate include prelevarea de probe în vederea efectuării testelor

de laborator; controlul se realizează în funcție de riscul cunoscut

sau posibil pentru anumite produse alimentare;

h) condiții de import — cerințele privind siguranța alimentelor,

stabilite prin actele normative în vigoare, pentru produse și alte

ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului

oficial privind siguranța alimentelor de origine nonanimală, ce

urmează a fi importate în România, inclusiv prin oficiile poștale;

i) comerțul intraunional de produse și alte ingrediente
alimentare de origine nonanimală — schimburile comerciale de

produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pe

teritoriul Uniunii Europene între statele membre;

j) import — totalitatea operațiunilor aplicabile produselor și

altor ingrediente alimentare de origine nonanimală având ca

destinație România, de la sosirea acestora pe teritoriul Uniunii

Europene până la punerea la dispoziția operatorilor economici

pentru scopurile declarate;

k) reimport — totalitatea operațiunilor aplicabile produselor

și altor ingrediente alimentare de origine nonanimală care au

fost exportate de pe teritoriul României către o țară terță și care

sunt refuzate de aceasta;

l) export — expedierea produselor și altor ingrediente

alimentare de origine nonanimală de pe teritoriul României pe

teritoriul țărilor terțe;

m) transport de produse și alte ingrediente alimentare de
origine nonanimală importate — transport de bunuri de același

tip, înscrise în aceleași documente care însoțesc transportul,

încărcate în același mijloc de transport, provenind din aceeași

țară sau regiune a unei țări și de la același exportator și pentru

care se întocmește același document de intrare; un transport

poate conține unul sau mai multe loturi; dacă provin de la

exportatori diferiți se întocmește câte un document de intrare

pentru fiecare exportator;

n) document de intrare — documentul care se completează

de operatorul economic sau reprezentantul legal al acestuia și

de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor care confirmă finalizarea controalelor

oficiale și însoțește transportul de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală, până la destinația finală,

conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2;



o) operator economic — orice persoană fizică sau juridică,

înregistrată/autorizată sanitar-veterinar și pentru siguranța

alimentelor, cu activitate în domeniul alimentar, implicată în

derularea operațiunilor comerciale de import, inclusiv prin oficiile

poștale, export și comerț intraunional de produse și alte

ingrediente alimentare de origine nonanimală, care răspunde de

mărfuri și de îndeplinirea cerințelor legislației din domeniul

alimentelor referitoare la import, export și comerț intraunional,

sau reprezentantul legal al acesteia;

p) inspector al autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța
alimentelor — personal de specialitate angajat, în condițiile legii,

al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

județene, respectiv a municipiului București, cu atribuții de

control oficial, conform fișei postului, care își desfășoară

activitatea în punctele de intrare, respectiv în cadrul structurii cu

atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București;

q) document de înregistrare pentru siguranța alimentelor —

documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru

siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului

București, pentru activitățile din unitățile supuse înregistrării în

conformitate cu legislația în vigoare;

r) control oficial — activități efectuate de inspectorii autorității

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în conformitate

cu prevederile art. 2 alin. (1) ale Regulamentului (UE) 2017/625

din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități

oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind

alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea

animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a

plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001,

(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,

(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și

(UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului,

a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale

Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,

2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a

Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale

Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a

Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,

91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și

a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind

controalele oficiale), pentru verificarea conformității cu legislația

în domeniul siguranței alimentelor;

s) codul NC — poziția tarifară, subpoziția tarifară sau codul

tarifar. Trimiterile la codurile NC sunt cele către Nomenclatura

combinată în vigoare de la 1.01.2022, conform Regulamentului

de punere în aplicare (UE) 2021/1.832 al Comisiei din

12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul

(CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și

statistică și Tariful Vamal Comun.

(2) Ori de câte ori intervin modificări în Nomenclatura

combinată se realizează corespondența dintre codurile NC

prevăzute în prezentul ordin și noile coduri din nomenclatura

adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87

al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și

statistică și Tariful Vamal Comun.

CAPITOLUL II

Dispoziții generale

Art. 2. — (1) Prezenta normă nu se aplică transporturilor de

produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală

pentru care sunt stabilite condiții speciale de import la nivelul

Uniunii Europene și pentru care au fost emise, în punctul de

intrare, documente sanitare comune de intrare conform

următoarelor acte normative:

a) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793 al

Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară

a controalelor oficiale și măsurile de urgență care

reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite

țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625

și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale

Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009,

(UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și

(UE) 2018/1.660 ale Comisiei;

b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1.533 al

Comisiei din 17 septembrie 2021 de impunere a unor condiții

speciale vizând reglementarea importurilor de hrană pentru

animale și de alimente originare sau expediate din Japonia în

urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de

abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6;

c) Decizia de punere în aplicare (CE) 2011/884 a Comisiei

din 22 decembrie 2011 privind măsurile de urgență în ceea ce

privește orezul modificat genetic neautorizat în produsele din

orez originare din China și de abrogare a Deciziei 2008/289/CE,

cu modificările și completările ulterioare;

d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/949 al

Comisiei din 19 iunie 2015 de aprobare a controalelor anterioare

exportului efectuate de anumite țări terțe la anumite produse

alimentare în ceea ce privește prezența anumitor micotoxine;

e) Regulamentul delegat (UE) 2021/2.306 al Comisiei din

21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului

(UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu

norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de

produse ecologice și de produse în conversie destinate

importului în Uniune și privind certificatul de inspecție.

(2) Prezenta normă nu se aplică transporturilor de produse

compuse care fac obiectul controalelor oficiale conform

prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2021/630 al Comisiei

din 16 februarie 2021 de completare a Regulamentului

(UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în

ceea ce privește anumite categorii de bunuri exceptate de la

efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră

și de modificare a Deciziei 2007/275/CE a Comisiei, cu

modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de

punere în aplicare (UE) 2021/632 al Comisiei din 13 aprilie 2021

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului

(UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului

privind listele cu animalele, produsele de origine animală,

materialul germinativ, subprodusele de origine animală și

produsele derivate, produsele compuse și fânul și paiele care

fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la

frontieră și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare

(UE) 2019/2.007 al Comisiei și a Deciziei 2007/275/CE a

Comisiei.

(3) Produsele și ingredientele alimentare de origine

nonanimală care provin din țări terțe și care nu au ca destinație

România sau care tranzitează teritoriul României având ca

destinație un alt stat membru sau o țară terță nu se supun

controalelor oficiale privind siguranța alimentelor pe teritoriul

României și prevederilor prezentei norme.

(4) Nu fac obiectul prezentei norme produsele prevăzute în

anexa nr. 3 care:

a) au o altă utilizare decât consumul uman;

b) sunt expediate prin oficii poștale de către persoane fizice

sau juridice și sunt destinate consumului sau utilizării personale,

cu excepția cazului în care greutatea lor netă depășește 30 kg;

c) sunt destinate scopurilor științifice sau sunt expediate

drept eșantioane comerciale, eșantioane de laborator sau

articole de prezentare pentru expoziții și care nu sunt destinate
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introducerii pe piață, cu excepția cazului în care greutatea lor

netă depășește 30 kg;

d) fac parte din bagajele personale ale pasagerilor și care

sunt destinate consumului sau utilizării personale, cu excepția

cazului în care greutatea lor netă depășește 30 kg.

(5) În cazul produselor care au o altă utilizare decât

consumul uman, operatorii economici prezintă autorității vamale

o declarație pe propria răspundere, conform modelului din

anexa nr. 4, și copii după certificatul/extrasul fiscal și după

certificatul de înregistrare la registrul comerțului.

(6) În cazul produselor care au altă utilizare decât consumul

uman, operatorii economici transmit o copie a declarației

menționate la alin. (5) direcției sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, pe raza căreia se află unitatea de destinație a

societății comerciale menționate în declarație, care înregistrează

acest document.

(7) La solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și

pentru Siguranța Alimentelor sau ori de câte ori există suspiciuni,

direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

județene, respectiv a municipiului București verifică dacă

produsele care au fost declarate ca având o altă utilizare decât

cea destinată consumului uman au fost folosite în scopul

declarat, conform declarației pe propria răspundere.

CAPITOLUL III

Obligațiile operatorilor economici în derularea

operațiunilor de import, export și comerț intraunional 

de produse și alte ingrediente alimentare 

de origine nonanimală supuse controlului oficial 

pentru siguranța alimentelor

SECȚIUNEA 1
Import

Art. 3. — Transporturile de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală, provenite din țări terțe,

definite la art. 1 alin. (1) lit. a) și prevăzute în anexa nr. 3, pot fi

importate numai în conformitate cu procedurile stabilite în

prezenta normă.

Art. 4. — Transporturile de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală, provenite din țări terțe, pot

intra în România numai printr-un punct de intrare sau printr-un

birou vamal, atunci când transporturile intră printr-un punct de

trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, altul

decât punctul de intrare.

Art. 5. — (1) La importul de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală, prevăzute în anexa nr. 3,

operatorul economic trebuie să notifice, în prealabil, data

estimată pentru sosirea transportului la punctul de intrare,

precum și natura transportului, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte

de sosirea preconizată a transportului. În cazul constrângerilor

logistice legate de transport, care împiedică respectarea

termenului menționat, notificarea prealabilă se efectuează cu

cel puțin 4 ore înainte de sosirea transportului, conform

prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE)

2019/1.013 privind notificarea prealabilă a transporturilor de

anumite categorii de animale și de mărfuri care intră în Uniune.

(2) Notificarea la punctul de intrare se realizează de către

operatorul economic care derulează operațiuni de import pe

sistemul TRACES NT, prin completarea și semnarea părții I a

documentului sanitar comun de intrare DSCI-D prevăzut la

secțiunea D, partea 2 din anexa II a Regulamentului (CE)

nr. 1.715/2019, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în

partea 1 din anexa II a Regulamentului de punere în aplicare

(UE) 2019/1.715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire

a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a

informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor

sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”).

(3) Transporturile de produse și alte ingrediente alimentare

de origine nonanimală, importate prin punctele de intrare,

trebuie să fie însoțite până la destinație de documentul sanitar

comun de intrare (DSCI-D), prevăzut în anexa nr. 1, completat

și semnat de inspectorul autorității sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute

în partea 1 din anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1.715/2019.

(4) La importul de produse și alte ingrediente alimentare de

origine nonanimală, operatorii au obligația de a achita tariful

stabilit prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2006 pentru

aprobarea tarifelor privind finanțarea inspecțiilor la frontieră,

pentru controlul importului furajelor și al produselor de origine

nonanimală, cu modificările ulterioare.

(5) Operatorii economici au obligația de a achita tariful

aferent analizei probelor prelevate, potrivit prevederilor Ordinului

președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru

Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor

aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța

alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, și de a

transmite către laboratorul care efectuează analiza dovada

achitării acestuia în maximum 3 zile lucrătoare de la data

prelevării probelor.

(6) Operatorii economici prezintă inspectorilor autorității

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul

punctelor de intrare documentele prevăzute la art. 1 alin. (1)

lit. b), care atestă că produsele și alte ingrediente alimentare de

origine nonanimală sunt conforme cu legislația Uniunii Europene

și cu legislația națională din domeniul siguranței alimentelor; de

asemenea, la solicitarea inspectorilor autorității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor

de intrare, operatorii economici prezintă și alte documente

însoțitoare ale transportului, precum certificate emise de

autoritatea competentă din țara de origine, documente privind

originea, facturi, fișe tehnice, documente vamale, scrisoarea de

trăsură pentru transportul rutier, care permit verificarea

concordanței dintre documente și produsele sau ingredientele

alimentare de origine nonanimală din cadrul transportului.

(7) Documentele care însoțesc transporturile de produse și

alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, prevăzute la

art. 1 alin. (1) lit. b), și etichetele aplicate pe ambalajele

produselor de origine nonanimală trebuie să menționeze

originea produselor și alte date de identificare a acestora.

(8) Operatorii economici trebuie să prezinte inspectorilor

autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din

cadrul punctelor de intrare documentul de înregistrare/autorizare

sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru

activitățile de producere/depozitare/transport al produselor și al

altor ingrediente alimentare de origine nonanimală și, acolo

unde este cazul, documentul de înregistrare/autorizare sanitar-

veterinară și pentru siguranța alimentelor al depozitului de

destinație/unității de producție unde ajunge produsul, eliberate

în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile

prezentului ordin.

(9) Operatorii economici trebuie să asigure traducerea

autentificată a documentelor la solicitarea inspectorilor autorității

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

(10) Operatorii economici trebuie să asigure trasabilitatea

transporturilor de produse și alte ingrediente alimentare de

origine nonanimală, ulterior efectuării controlului oficial pentru

siguranța alimentelor în punctul de intrare sau la biroul vamal.

(11) La solicitarea inspectorilor autorității sanitar-veterinare

și pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor de intrare,
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operatorul economic pune la dispoziția acestora resurse umane

și logistice suficiente necesare la descărcarea lotului din mijlocul

de transport în vederea realizării controlului oficial. În cazul în

care există modalități speciale de transport și/sau unele forme

specifice de ambalaj, iar echipamentul de prelevare disponibil

nu permite prelevarea de eșantioane reprezentative, operatorul

economic pune la dispoziția inspectorilor autorității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor, la solicitare,

echipamentul adecvat pentru prelevarea de probe.

Art. 6. — (1) Atunci când transporturile de produse și alte

ingrediente alimentare de origine nonanimală, provenite din țări

terțe și care au ca destinație România, sunt puse în liberă

circulație într-un alt stat membru al Uniunii Europene, operatorul

economic trebuie să notifice sosirea transportului de produse de

origine nonanimală în depozitul de destinație, la structura cu

atribuții în controlul pentru siguranța alimentelor de origine

nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, pe raza cărora se află depozitul de destinație, cu cel

puțin o zi lucrătoare înaintea sosirii fizice a transportului la

depozitul de destinație. În cazul constrângerilor logistice legate

de transport, care împiedică respectarea termenului menționat,

notificarea prealabilă se efectuează cu cel puțin 4 ore înainte de

sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de

punere în aplicare (UE) 2019/1.013.

(2) Notificarea la structura cu atribuții în controlul pentru

siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene,

respectiv a municipiului București se efectuează prin

completarea și transmiterea documentului de intrare prevăzut

în anexa nr. 2, completat și semnat în partea A și semnat la

pct. 21 din partea B a acestui document, de către operatorul

economic.

(3) În cazul în care un transport de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală ajunge în mai multe depozite

de destinație sau unități de procesare, situate pe raza mai multor

structuri județene/municipiul București, este necesară

notificarea separată a structurilor cu atribuții în controlul pentru

siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul fiecărei

direcții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

județene, respectiv a municipiului București pe raza cărora se

află destinația produselor respective.

(4) Operatorul economic prezintă o declarație privind faptul

că transportul a fost pus în liberă circulație în alt stat membru al

Uniunii Europene împreună cu documentele justificative.

(5) Pentru transporturile provenite din țări terțe care au

îndeplinit deja formalitățile vamale și au fost puse în liberă

circulație în alt stat membru, supravegherea și controlul privind

siguranța alimentelor se efectuează în depozitul de destinație

menționat de către operatorul economic în partea I a

documentului de intrare, prevăzut în anexa nr. 2.

(6) Atunci când transporturile de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală sunt puse în liberă circulație

într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se aplică procedura

prevăzută la art. 5 alin. (4)—(11).

Art. 7. — (1) Atunci când intrarea transporturilor de produse

și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pe teritoriul

Uniunii Europene se efectuează printr-un punct de trecere a

frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, controlul oficial

se realizează de către inspectorii autorității sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în

efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine

nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, aflate în zona de competență a biroului vamal de

destinație înscris în declarația vamală de tranzit.

(2) Atunci când transporturile de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală intră pe teritoriul Uniunii

Europene printr-un punct de trecere a frontierei situat pe

teritoriul unui alt stat membru și nu au fost încă puse în liberă

circulație se aplică procedura prevăzută la art. 5 alin (4)—(11).

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), operatorii economici

notifică sosirea transportului cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea

sosirii acestuia la structura cu atribuții în efectuarea controlului

pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală din cadrul

direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

județene, respectiv a municipiului București, aflate în zona de

competență a biroului vamal de destinație înscris în declarația

vamală de tranzit. În cazul constrângerilor logistice legate de

transport, care împiedică respectarea termenului menționat,

notificarea prealabilă se efectuează cu cel puțin 4 ore înainte de

sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de

punere în aplicare (UE) 2019/1.013 privind notificarea prealabilă

a transporturilor de anumite categorii de animale și de mărfuri

care intră în Uniune.

(4) Notificarea la structura cu atribuții în efectuarea

controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală

din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor județene, respectiv a municipiului București, aflate în

zona de competență a biroului vamal de destinație înscris în

declarația vamală de tranzit se realizează de către operatorul

economic care derulează operațiuni de import prin completarea

părții I a documentului sanitar comun de intrare DSCI-D

prevăzut în anexa nr. 1 și transmiterea acestuia prin fax sau alt

mijloc de comunicare agreat.

SECȚIUNEA a 2-a
Export

Art. 8. — Anterior efectuării operațiunilor de export de

produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală,

operatorii economici trebuie să se informeze referitor la condițiile

privind siguranța alimentelor de origine nonanimală impuse prin

legislația în vigoare de către autoritatea competentă din țara de

destinație.

Art. 9. —  În cazul în care autoritățile competente și/sau

operatorii economici din țara de destinație solicită un certificat

care să ateste că produsul care urmează să fie exportat

respectă condițiile privind siguranța alimentelor, operatorul

economic care derulează operațiuni de export are obligația să

solicite inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în controlul

pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul

direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

județene, respectiv a municipiului București, în a cărei zonă de

competență își desfășoară activitatea, emiterea unui astfel de

certificat și să achite tarifele stabilite pentru astfel de operațiuni,

conform legislației în vigoare.

SECȚIUNEA a 3-a
Comerț intraunional

Art. 10. — (1) Operatorii economici care derulează operațiuni

de comerț intraunional cu produse și alte ingrediente alimentare

de origine nonanimală trebuie să notifice sosirea transportului

de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală

în depozitul de destinație/unitatea de procesare, la structura cu

atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, pe raza cărora se află aceste unități, cu cel puțin

24 de ore înaintea sosirii transportului.
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(2) Notificarea la structura cu atribuții în efectuarea

controlului pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală

de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor județene, respectiv a municipiului București se

efectuează prin completarea și transmiterea documentului de

notificare comerț intraunional, conform modelului prevăzut în

anexa nr. 5.

CAPITOLUL IV

Atribuțiile și responsabilitățile inspectorilor autorității

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind

importul, exportul, comerțul intraunional și reimportul 

de produse și alte ingrediente alimentare de origine

nonanimală supuse controlului oficial pentru 

siguranța alimentelor de origine nonanimală

SECȚIUNEA 1
Import

Art. 11. — (1) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor din cadrul punctelor de intrare au

următoarele atribuții și responsabilități:

a) efectuarea controlului documentar al fiecărui transport de

produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală;

b) efectuarea controlului de identitate la un procent de

minimum 10% din transporturile de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală importate anual;

c) efectuarea controlului fizic prin prelevare de probe

efectuată în conformitate cu legislația prevăzută în anexa nr. 6,

în funcție de riscul cunoscut și de programul anual de

supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

pentru anumite produse alimentare.

(2) Modelele documentelor care însoțesc probele prelevate

la laborator se aprobă prin ordin al președintelui Autorității

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 12. — După efectuarea controalelor prevăzute la art. 11

cu privire la transporturile de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală, inspectorii autorității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare

au următoarele atribuții și responsabilități:

a) completează partea II a documentului sanitar comun de

intrare (DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, în trei exemplare;

exemplarul original se eliberează operatorului economic, o copie

autorității vamale și o copie se păstrează la punctul de intrare;

b) se asigură că transportul nu este fracționat până la

finalizarea controalelor oficiale și până la completarea

documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) de către

inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor; în cazul fracționării ulterioare a transportului, o copie

autentificată a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D)

însoțește fiecare parte a transportului până la locul de destinație;

c) înregistrează, îndosariază și păstrează documentele

sanitare comune de intrare (DSCI-D) pentru transporturile de

produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală;

d) înregistrează, îndosariază și păstrează copii ale

documentelor care însoțesc transporturile de produse și alte

ingrediente alimentare de origine nonanimală.

Art. 13. — În cazul în care intrarea transporturilor de produse

și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală se

realizează prin puncte de trecere a frontierei care se găsesc pe

teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, iar importul se

efectuează prin birourile vamale de pe teritoriul României,

controlul oficial se realizează de către inspectorii autorității

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul

structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța

alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a

municipiului București, aflate în zona de competență a biroului

vamal de destinație înscris în declarația vamală de tranzit, care

au următoarele atribuții și responsabilități:

a) efectuează controlul documentar, de identitate și fizic, în

conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1); în situații

excepționale, care ar periclita desfășurarea adecvată a

controlului oficial sau caracteristicile produsului supus controlului

oficial, prelevarea de probe poate fi dirijată către depozitul de

destinație;

b) completează partea II a documentului sanitar comun de

intrare (DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, în trei exemplare;

exemplarul original se eliberează operatorului economic, o copie

autorității vamale și o copie se păstrează;

c) notifică documentul de intrare completat către direcțiile

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene,

respectiv a municipiului București, de la locul de destinație;

d) înregistrează, îndosariază și păstrează documentele care

însoțesc un transport de produse și alte ingrediente alimentare

de origine nonanimală.

Art. 14. — În cazul în care intrarea transporturilor de produse

și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală provenite

din țări terțe, care au ca destinație România, se realizează prin

puncte de trecere a frontierei care se găsesc pe teritoriul altui

stat membru al Uniunii Europene, iar transporturile sunt puse în

liberă circulație în alt stat membru al Uniunii Europene, controlul

oficial se realizează de către inspectorii autorității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu

atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, pe raza căruia se află depozitul de destinație/unitatea

de procesare, care au următoarele atribuții și responsabilități:

a) efectuează controlul documentar, de identitate și fizic, în

conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1);

b) completează partea B a documentului de intrare prevăzut

în anexa nr. 2 și eliberează operatorului economic documentul

completat în original;

c) înregistrează, îndosariază și păstrează documentele care

însoțesc un transport de produse și alte ingrediente alimentare

de origine nonanimală.

Art. 15. — La solicitarea operatorilor economici care

derulează operațiuni de import, inspectorii autorității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu

atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București au obligația să pună la dispoziția acestora toate

informațiile referitoare la lista cuprinzând punctele de intrare,

precum și informațiile referitoare la condițiile privind siguranța

alimentelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele și alte

ingrediente alimentare de origine nonanimală.

Art. 16. — La efectuarea controalelor, inspectorii autorității

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor aplică tarifele

prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2006, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 17. — Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor păstrează documentele care însoțesc

transportul, eliberate de autoritățile competente din țara terță,

precum și o copie a documentului sanitar comun de intrare

(DSCI-D)/documentului de intrare prevăzut, după caz, în anexa

nr. 1 sau 2, pentru o perioadă de 5 ani.
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SECȚIUNEA a 2-a
Export

Art. 18. — În cazul în care autoritățile/operatorii economici din

țara de destinație solicită un certificat care să ateste că produsul

ce urmează să fie exportat respectă condițiile impuse privind

siguranța alimentelor, inspectorii autorității sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu atribuții în

efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine

nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București efectuează controale oficiale pentru verificarea

respectării condițiilor impuse de către autoritățile din țara

importatoare, în vederea eliberării certificatului necesar.

SECȚIUNEA a 3-a
Comerț intraunional

Art. 19. — (1) La derularea operațiunilor de comerț

intraunional cu produse și alte ingrediente alimentare de origine

nonanimală pe teritoriul României, inspectorii autorității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu

atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București au obligația de a înregistra notificările trimise de

operatorii economici care derulează astfel de operațiuni.

(2) Controlul oficial al produselor care fac obiectul comerțului

intraunional se realizează de către inspectorii autorității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor din cadrul structurii cu

atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, în conformitate cu programele de supraveghere și

control privind siguranța alimentelor stabilite de legislația

aplicabilă și ori de câte ori situația o impune.

SECȚIUNEA a 4-a
Reimportul

Art. 20. — (1) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare sau din

cadrul structurii cu atribuții în efectuarea controlului pentru

siguranța alimentelor de origine nonanimală de la nivelul

direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

județene, respectiv a municipiului București, după caz, permit

reimportul unui transport de produse și alte ingrediente

alimentare de origine nonanimală, cu origine România, care a

fost refuzat de o țară terță, numai dacă sunt îndeplinite

următoarele condiții:

a) transporturile sunt însoțite de documentul/documentele/

original/originale sau de o copie legalizată a acestor documente

de către autoritatea competentă care a eliberat documentul/

documentele însoțitor/însoțitoare al/ale produselor și al/ale altor

ingrediente alimentare de origine nonanimală, de detalii cu

privire la motivele refuzului și de documente care atestă că s-au

respectat condițiile de depozitare și transport al produselor și al

altor ingrediente alimentare de origine nonanimală și că acestea

nu au fost supuse vreunei manipulări;

b) în cazul containerelor resigilate, transporturile trebuie să

fie însoțite de o declarație din partea transportatorului din care

să reiasă că nu a fost manipulat sau descărcat conținutul

transportului;

c) produsele în cauză sunt supuse controlului documentar,

de identitate și fizic de către inspectorii autorității sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor din punctele de intrare

sau de către inspectorii din cadrul structurii cu atribuții în

efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de origine

nonanimală din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, după caz, conform cerințelor privind importul

produselor și altor ingrediente alimentare de origine nonanimală

prevăzute în prezenta normă;

d) transportul este sigilat și direcționat către operatorul

economic care a efectuat operațiunea de export, de către

inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor din punctele de intrare.

(2) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu

atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, după caz, nu pot interzice reintroducerea unui

transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine

nonanimală, refuzat de o țară terță, dacă autoritatea competentă

care a emis certificatul original este de acord să reprimească

transportul și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la

alin. (1).

(3) Inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor care permit reimportul trebuie să notifice direcțiile

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene,

respectiv a municipiului București de la locul de destinație

despre sosirea transportului.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 21. — (1) În raport cu evoluția la nivel național și

internațional a incidentelor alimentare sau a crizelor cauzate de

produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală

destinate consumului uman, Autoritatea Națională Sanitară

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate limita sau

interzice, după caz, derularea pe teritoriul României a

operațiunilor de import, export de asemenea produse, cu impact

asupra sănătății publice și care sunt supuse controlului oficial

pentru siguranța alimentelor.

(2) În situațiile în care se suspectează sau se constată că un

transport de produse și alte ingrediente alimentare de origine

nonanimală supus controlului oficial privind siguranța alimentelor

nu respectă cerințele pentru siguranța alimentelor la import,

inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța

alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu

atribuții în efectuarea controlului pentru siguranța alimentelor de

origine nonanimală de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, după caz, iau orice măsură pe care o consideră

adecvată în vederea asigurării protecției sănătății umane, în

conformitate cu prevederile art. 65—72 ale Regulamentului (UE)

nr. 625/2017.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), operatorii economici

trebuie să ia măsurile legale care se impun, să facă dovada că

acestea au fost luate și să suporte costurile aferente.

Art. 22. — (1) Punerea în liberă circulație a transporturilor se

face cu condiția prezentării către autoritățile vamale de către

operatorii economici a documentului sanitar comun de intrare

(DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, completat de către inspectorii

autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu

respectarea controalelor efectuate în conformitate cu

prevederile art. 11 și 13.

(2) Pentru desfășurarea activităților de control ale produselor

și ingredientelor de origine nonanimală supuse operațiunilor de

import, inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor vor colabora și vor face schimb de

informații cu inspectorii autorității vamale române, pe baza

protocoalelor de colaborare încheiate între cele două instituții.

Art. 23. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezenta

normă.
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ANEXA Nr. 1*)
la normă

D O C U M E N T U L  S A N I T A R  C O M U N

de intrare pentru hrană pentru animale și produse alimentare de origine nonanimală — DSCI-D*
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*) Anexa nr. 1 la normă este reprodusă în facsimil.

 1 

 
Documentul sanitar comun de intrare pentru hrană pentru animale și produse alimentare de 

origine nonanimală – DSCI-D * 
 
Documentul sanitar comun de intrare 
pentru hrană pentru animale și produse alimentare de origine 
nonanimală 
 
 
 

 
PARTEA I – DESCRIEREA TRANSPORTULUI 

CODUL QR 

I.2 Referința DSCI I.1  
Expeditorul/Exportatorul 

I.3 Referința locală Numele 
I.4 Postul de inspecție la 

frontieră Adresă 
I.5 Codul postului de inspecție 

la frontieră Țara Codul ISO de țară 
I.6 Destinatarul/Importatorul I.7  

Locul de destinație 

Numele   Numele 
 
Nr. de 
înregistrare/autorizare 

Adresa   Adresa  

Țara Codul ISO de țară  Țara Codul ISO de țară 

I.8 Operatorul responsabil pentru transport I.9 Documentele de însoțire 
Numele    

Tip Cod 
Adresa 
   Țara  

Țara 
 
Codul ISO de țară 
 

 Referințele documentului comercial 

 
I.10 

 
Notificarea prealabilă 

Data  Ora 

I.13 Mijloacele de transport I.11 Țara de origine Codul ISO de țară 
 ☐Avion  ☐Navă   

Identificare 
I.12 Regiunea de 

origine 
Cod 

☐Cale 
ferată 

☐Vehicul 
rutier   

I.14 Țara de expediere I.15 Unitatea de origine  

Țara  Numele  
Nr. de înregistrare/autorizare 

Codul ISO de țară  Adresa Țara 
 
Codul ISO de  
țară 

I.16 Condițiile de transport ☐Temperatură ambientală ☐Refrigerat ☐Congelat 

I.17 Numărul containerului/numărul sigiliului  
 Nr. containerului Nr. sigiliului  

Sigiliul oficial 
  ☐  

I.18 Certificat ca 
sau pentru: 

☐Consum 
uman 

☐Consum uman după tratare 
suplimentară 

☐Hrană 
pentru 
animale 

☐Eșantion ☐Articol 
pentru 
expoziții 

☐Altele 

I.20 ☐ Pentru transfer către: 

Detaliile destinațiilor de control pentru I.20 și I.21 

I.21 ☐ Pentru continuarea transportului către: 

I.23 ☐ Pentru piața internă 

I.27 Mijloacele de transport după PIF/depozitare  

☐ Avion ☐ Cale ferată 

☐ Navă ☐ Vehicul rutier 

 
Identificare: 
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 2 

I.29 Data plecării Data Ora 
I.31 Descrierea transportului  
  

Cod NC 
 
Cod TARIC 

 
Tip de pachete 

 
Număr de pachete 

 
Greutatea netă (kg) 

      
I.32 Numărul total de pachete I.33 Cantitatea totală I.34 Greutatea netă/greutatea brută totală 
I.35 Declarație: 

Subsemnatul, operatorul responsabil de lotul detaliat mai sus, certific că, potrivit cunoștințelor și convingerilor mele, 
declarațiile cuprinse în partea I din prezentul document sunt adevărate și complete și mă angajez să respect cerințele legale 
prevăzute în Regulamentului (UE) 2017/625 privind controalele oficiale, inclusiv privind plata pentru controalele oficiale, 
precum și pentru reexpedierea transporturilor, pentru carantina sau izolarea animalelor sau pentru costurile eutanasierii sau ale 
eliminării, dacă este necesar. 
 

  Data declarației Numele semnatarului Semnătura 

 
În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal incluse în DSCI, statele membre respectă Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 
(UE) 2016/680, iar Comisia respectă Regulamentul (UE) 2018/1.725. 
 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ 
Documentul sanitar comun de intrare 
pentru hrană pentru animale și produse alimentare de origine 
nonanimală 
 
 
 

 
PARTEA II – CONTROALE 

 

II.1 

 

DSCI anterior 

 

II.2 

 

Referința DSCI 

 

II.24 

 

DSCI ulterior 

II.3 Controlul 
documentelor 

☐Satisfăcător ☐Nesatisfăcător II.4 Controlul 
identității 

☐Da ☐Nu 

      ☐Satisfăcător ☐Nesatisfăcător 

II.5 Controlul fizic ☐Da ☐Nu II.6 Test de 
laborator 

☐Da ☐Nu 

  ☐Satisfăcător ☐Nesatisfăcător 

Testul: 

 ☐Suspiciune ☐Măsuri de urgență 

 ☐Aleatoriu ☐Creștere temporară a numărului 
de controale 

  Rezultatul 
testului: 

☐În 
așteptare ☐Satisfăcător ☐Nesatisfăcător 

Acceptabil pentru (II.9-II.12) II.18 Detaliile destinațiilor de control pentru II.9, II.10 și II.16 

II.9 ☐Transfer către: 
 

II.10 ☐Continuarea transportului către:  

II.12 ☐Piața internă: ☐Consum uman  
 
 
 
 
 

☐Hrană pentru 
animale ☐Altele 

II.16 ☐Inadmisibilitate ☐Distrugere II.17 Motivul invocat pentru refuz 
  ☐Reexpediere    
 Până la (data) ☐Tratament special  

 
☐Documente ☐Identitate ☐Fizic 

  ☐Utilizare în alte 
scopuri  ☐Altele ☐Laborator 

II.19 ☐Transport resigilat Numărul noului sigiliu   
II.20 Identificarea PIF II.21 Funcționarul care certifică 
  

PIF 
Ștampila   

Subsemnatul, funcționar care certifică, atest faptul că astfel de 
controale ale transportului au fost efectuate în conformitate cu 
cerințele Uniunii și, după caz, în conformitate cu cerințele naționale 
ale statului membru de destinație 

Codul unității de control  

II.22 Taxele de control   Numele (cu majuscule) 
    Data Semnătura 
II.23 Referința documentului vamal    
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Documentul sanitar comun de intrare 
pentru hrană pentru animale și produse alimentare de 
origine nonanimală 
 
 
 
 

 
 
 
PARTEA III – MONITORIZARE 
 

III.1 DSCI anterior III.2 Referința DSCI III.3 DSCI ulterior 
III.4 Detalii privind reexpedierea     

  
Țara de destinație 

 
Codul ISO de țară 

 

 
PIF de ieșire 

 
Codul unității de control 

 

 
Mijloacele de transport 

  

 ☐Avion ☐Navă ☐Cale ferată 
Data reexpedierii 

 ☐Vehicul rutier ☐Altele 

Identificare  

III.5 Monitorizare din partea    
 ☐PIF de ieșire ☐PIF de destinație finală ☐Autoritate competentă locală 

 
Sosirea transportului: 

☐Da ☐Nu  

 
Conformitatea 
transportului: 

☐Da ☐Nu  

Altă destinație: Motive  
III.6 Funcționarul care certifică    

 Numele (cu majuscule)  Numele unității 
 Adresă  Codul unității de control 
  

Data 
 
Ștampila 

 
Semnătura 

 

 

*Pentru situațiile în care importul se efectuează prin birourile vamale de pe teritoriul României, “postul de inspecție la 
frontieră” sau “PIF” se înlocuiește cu “biroul vamal”. 
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DOCUMENT DE INTRARE 
Partea 

A 
1. Expeditor / Exportator 2. Num r de referin :

  I
nf

or
m

a
ii 

cu
 p

ri
vi

re
 la

 lo
tu

l p
re

ze
nt

at
 

Nume: Punct de intrare/Birou vamal 
 4.Importator
 Nume:
Adres : 
 
 Adres :
Cod po tal: 
 
ara:  

 
Cod ISO:

3. Destinatar Cod po tal:
Nume: 

ara: Cod ISO:
 6. Documente înso itoare
 6.1
Adres : Nr.:
 

Data:
 6.2
 
Cod po tal: 

Nr.:

 
ara:  

 
Cod ISO:

Data:

5. Adresa depozitului de destina ie / unitatii de 
productie 
Nume: 6.3
 
 
Adres : 
 
 
Cod po tal: 
ara:  Cod ISO:

 
 
 
7. Denumirea produsului 

8. Produs destinat consumului uman 
 

                Da   Nu
 
 
8.1. Acest produs con ine organisme modificate genetic

  Da  Nu  
 

9. Produs agroalimentar ecologic 
  Da  Nu  
 9.1 Produs agroalimentar supus radierii ionizante 
  Da  Nu  
 

10. Mijloc de transport
 

Avion  Vas  Vagon 
tren 

 
 

 

 
Vehicul 
rutier   

 
 Altele   

 
 
7.1 Cod NC Identificare:
 
11. Num rul i natura coletelor: 12. Declarant/Reprezentant:
 
11.1 Greutate brut : Locul i data declar rii
 
 Semn tura tampila 
11.2 Greutate net : 
 
 Birou vamal

ANEXA Nr. 2*)
la normă

D O C U M E N T  D E  I N T R A R E

*) Anexa nr. 2 la normă este reprodusă în facsimil.
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Partea 
B 

13. Control documentar
 

14. Control identitate

  Satisf c tor  Nesatisf c tor Neefectuat Satisf c tor  Nesatisf c tor

Co
nt

ro
al

e 
ef

ec
tu

at
e 

în
 P

I/
 B

ir
ou

 
va

m
al

/D
SV

SA
 

15. Control fizic 16. Teste de laborator efectuate 
 Neefectuat  Satisf c tor  Nesatisf c tor Da  Nu
17. Reimport  Da  Nu
18. 
Decizia 
final  

 Acceptare Distrugere  Reexpediere

19. Identificarea complet  a Punctului de intrare/ Direc iei Sanitare 
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor  Data si i tampila oficial  
 
 
 
   Numele i prenumele inspectorului oficial: Semn tura 
 
 
 
20. Observa ii - Rezervat pentru inspectorul Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor
 
 
21. Observa ii - Rezervat pentru operatorul economic care notific c transportul a fost pus în liber  circula ie în alt stat 
membru 
 

ANEXA Nr. 3
la normă

L I S T A

produselor și ingredientelor alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii la import*

Codul NC Denumirea produsului

1 2

0701 Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

0702 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

0703 Ceapă, ceapă eșalotă, hasma, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

0704

Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau

refrigerată

0705 Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

0706

Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile

similare, în stare proaspătă sau refrigerată

0707 Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată

0708 Legume cu păstaie, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

0709 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată

0710 Legume nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate

0711 Legume conservate provizoriu, dar improprii consumului în această stare

0712 Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate

0713 Legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate

0714

Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porcești, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut

ridicat de amidon sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau

aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier

0801 Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de cajou, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

0802 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

0803 Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau uscate

0804 Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate

0805 Citrice, proaspete sau uscate

0806 Struguri, proaspeți sau uscați
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0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) și Papaya, proaspeți

0808 Mere, pere și gutui, proaspete

0809 Caise, cireșe, vișine, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, prune și porumbe, proaspete

0810 Alte fructe proaspete

0811 Fructe fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0812 Fructe conservate provizoriu, dar improprii alimentației în această stare

0813

Fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile 08.01 până la 08.06; amestecuri de fructe uscate sau de fructe

cu coajă de la acest capitol

0814

Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate în apă sărată,

sulfurate sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conținând cafea, indiferent

de proporțiile amestecului

0902 Ceai, chiar aromatizat

0903 Mate

0904 Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat sau pulverizat

0905 Vanilie

0906 Scorțișoară și flori de scorțișoară

0907 Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe)

0908 Nucșoară, condiment din coajă uscată a nucșoarei și cardamom

0909 Semințe de anason, de badian, de mărar, de coriandru, de chimen, de chimion; bace de ienupăr

0910 Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii

1001 Grâu și meslin

1002 Secară

1003 Orz

1004 Ovăz

1005 Porumb

1006 Orez

1008 Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (Phalaris Canariensis); alte cereale

1101 Făină de grâu sau de meslin

1102 Făină de cereale, altele decât de grâu sau de meslin

1103 Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate, de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau

zdrobite, cu excepția orezului de la poziția 10.06; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau

zdrobiți

1105 Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

1106

Făină, griș și pudră din legume cu păstaie uscate, de la poziția 0713, din Sago sau din rădăcini sau tuberculi

de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8

1107 Malț, chiar prăjit

1108 Amidon și fecule; inulină

1109 Gluten de grâu, chiar uscat

1201 Boabe de soia, chiar sfărâmate

1202 Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate

1203 Copra

1204 Semințe de in, chiar sfărâmate

1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate

1206 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

1207 Alte fructe și semințe oleaginoase, chiar sfărâmate
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1208 Făină și griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar

1210

Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pudră sau pelete;

lupulină

1212

Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar

pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite

din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse

în altă parte

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire

a viscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate

1507 Ulei de soia și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1508 Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1509 Ulei de măsline și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1510

Alte uleiuri și fracțiunile acestora, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic și

amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509

1511 Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1512

Ulei de semințe de floarea-soarelui, de șofran, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile lor, chiar

rafinate, dar nemodificate chimic

1513

Uleiuri de cocos (ulei de copră), de miez sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile lor, chiar rafinate,

dar nemodificate chimic

1514

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate

chimic

1515

Alte grăsimi și uleiuri fixe de origine vegetală sau microbiană (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora,

chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1516 20 96

Uleiuri de arahide, de semințe de bumbac, de boabe de soia sau de floarea-soarelui; alte uleiuri cu conținut

sub 50% din greutate acizi grași liberi și care nu conțin uleiuri din miez de palmier, de ilipe, de nuci de cocos,

de rapiță, de rapiță sălbatică sau de copaiba

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare de grăsimi sau de uleiuri de origine animală, vegetală sau

microbiană sau din fracțiunile diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și

uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516

1701 Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză și fructoză (levuloză), chimic pure, în stare solidă; siropuri de

zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere

naturală; zaharuri și melase caramelizate

1703 Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului

1704 Produse zaharoase fără cacao, inclusiv ciocolată albă

1801 Cacao boabe și spărturi de boabe de cacao, crude sau prăjite

1803 Pastă de cacao, chiar degresată

1804 00 00 Unt, grăsime și ulei de cacao

1805 00 00 Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

1806 Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din faină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu

conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet

degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile de la

0401 până la 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5% din greutate calculată

pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar

fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni, cușcuș, chiar preparat

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme

similare

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele

decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinei,

crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate

pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare
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2001 Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

2002 Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

2003 Ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele

de la poziția 2006

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele

de la poziția 2006

2006 Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau

de alți îndulcitori

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de

alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte

2009

Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri și apa de cocos) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos

de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de mate și preparate pe bază de aceste produse sau

pe bază de cafea, de ceai sau de mate; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele

și concentratele lor

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția

3002); praf de copt preparat

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare amestecate; făină și pudră

de muștar și muștar preparat

2104

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare

compuse omogenizate

2105 Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

2106 Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

2201

Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale și apele gazificate care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori

și nici aromatizante; gheață și zăpadă

2202

Ape, inclusiv ape minerale și ape gazificate, care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și

alte băuturi nealcoolice, excluzând sucurile de fructe, fructe cu coajă lemnoasă sau de legume de la

poziția 2009

2203 Bere fabricată din malț

2204

Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool; musturi din struguri, altele decât cele de la

poziția 2009

2205 Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

2206

Alte băuturi fermentate, (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel, sake); amestecuri de băuturi

fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80%; alcool etilic și alte distilate denaturate,

cu orice titru

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi

spirtoase

2209 Oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic

2302

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea,

cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a leguminoaselor

ex 2307 Drojdii de vin; tartru brut (drojdii de vin)

2501 00 91 Sare destinată alimentației umane

2804 10 Hidrogen

2804 21 Argon

2804 29 10 Heliu

2804 30 Azot

2804 40 Oxigen

2806 10 Clorură de hidrogen (acid clorhidric)
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2807 Acid sulfuric

2809 20 Acid fosforic; acizi polifosforici

ex 2810 00 Oxizi de bor; acizi borici (acid boric)

2811 21 Dioxid de carbon

2811 22 Dioxid de siliciu

2811 29 05 Dioxid de sulf

2811 29 30 Oxizi de azot

2814 Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă

2827 10 Clorură de amoniu

2827 20 Clorură de calciu

2827 31 Clorură de magneziu

ex 2830 90 85 Altele (sulfură de dimetil)

2832 10 00   Sulfiți de sodiu   

2832 20 00 Alți sulfiți

2833 19   

2833 21   

2833 22

Sulfați de sodiu, alții decât sulfat de disodiu   

Sulfat de magneziu   

Sulfat de aluminiu

2833 29 Altele

2834 10   

2834 21

Nitriți   

Nitrați de potasiu

2835 Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu

2836 Carbonați; percarbonați; carbonat de amoniu comercial care conține carbamat de amoniu

2839 Silicați; silicați de metale alcaline comerciali

2840 11 00 Tetraborat de disodiu (borax rafinat), anhidru

2905 43 00   

2905 44   

2905 45 00

Manitol   

D-Glucitol (sorbitol)   

Glicerină

2906 11 00   

2906 12 00   

2906 21 00 

Mentol   

Ciclohexanol, metilciclohexanoli și dimetilciclohexanoli   

Alcool benzilic

2909 19 10   

2909 30 10

Terț-butil etil eter (etil-terț-butil-eter, ETBE)   

Difenil eter (oxid de difenil) 

2912 19 00 Aldehide aciclice fără alte funcții oxigenate, altele decât metanal [formaldehidă și etanal (acetaldehidă)]

2912 21 00 Benzaldehidă (aldehidă benzoică)

2912 29 Aldehide ciclice fără alte funcții oxigenate, altele decât benzaldehidă (aldehidă benzoică)

2912 41 00   

2912 42 00

Vanilină (metilprotocatechualdehida sau 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida)   

Etilvanilină (etil protocatechualdehida sau 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă)

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor

halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați 

2916

Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați și acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și

peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2917 11   

2917 12   

2917 19 10 

Acid oxalic, sărurile și esterii lui   

Acid adipic, sărurile și esterii lui   

Acid malonic, sărurile și esterii lui

2918

Acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor;

derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2921 11 Mono-, di- sau trimetilamină și sărurile lor   



N O T Ă :

Sintagma ex menționată în fața unui cod tarifar = prevederile se aplică numai pentru mărfurile menționate între paranteze

și nu pentru toate mărfurile care se clasifică la codurile respective.

* Se exclud produsele care sunt destinate însămânțării, hranei pentru animale, utilizărilor tehnice sau industriale și altele la care se referă art. 2 alin. (1),

(2) și (4) din normă.
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2922 41   

2922 42   

2922 43   

2922 49 20

Lizină și esterii ei; sărurile acestor produse   

Acid glutamic și sărurile lui   

Acid antranilic și sărurile lui   

Beta-alanină

2923 10   

2923 20 

Colină și sărurile ei   

Lecitine și alte fosfoaminolipide

2925 11 Zaharină și sărurile ei

2930 40   

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 30 

Metionină   

Cisteină și cistină   

Derivați de cisteină și cistină   

Acid DL-2-hidroxi-4-(metiltio) butiric

2932 Compuși heterociclici, care conțin ca heteroatom(i) numai oxigen

2933 31   

2933 32   

ex 2933 39 99 

Piridină și sărurile ei   

Piperidină și sărurile ei   

Altele (dimetil piridină)

2936

Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum și derivații

lor utilizați în principal ca vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorășini

de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe

similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea

uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale

3507 90 30 Lipoprotein lipaza; Aspergillus alkalin proteaza

ANEXA Nr. 4
la normă

D E C L A R A Ț I E  P E  P R O P R I A  R Ă S P U N D E R E

Subsemnatul, ......................................, reprezentant legal al Societății ................................................,

cu sediul în ........................................................., telefon/fax/adresă de e-mail .......................................,

număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului ............................., cod unic de înregistrare

(CUI) ................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal,

cu privire la falsul în declarații, că produsul ...................................................................... ��������.,

(denumirea comercială și descrierea produsului, codul tarifar)

care face obiectul anexei nr. 3 la Norma pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește

condițiile în care se derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alte

ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor,

aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 120/4.724/2022, este importat în scopul utilizării

pentru ........................................................., și nu pentru consumul uman. Produsul importat va fi depozitat

în spațiul deținut de Societatea .................................................. la adresa.................................................

și va fi utilizat pentru ............................................. .

Semnătura ................................. Data ...............................



ANEXA Nr. 5
la normă

D O C U M E N T  C O M E R Ț  I N T R A U N I O N A L
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Informații cu privire

la transportul sosit

1. Expeditor

1.1. Denumirea firmei expeditoare:   

1.2. Adresă:   

1.3. Țara expeditoare: 

Cod ISO   

1.4. Țara de origine/Proveniența:

2. Destinatar

2.1. Denumirea firmei destinatare:   

2.2. Adresă:   

2.3. Adresa depozitului de destinație:

3. Detalii privind transportul:

3.1. Denumirea produsului alimentar:   

3.2. Codul NC:   

3.3. Natura și numărul coletelor:   

3.4. Greutate brută:   

3.5. Greutate netă:

4. Numele și prenumele

reprezentantului firmei destinatare:

4.1. Semnătura:   

4.2. Data sosirii transportului: 

ANEXA Nr. 6
la normă

Legislația Uniunii Europene și națională referitoare la prelevarea probelor

1. Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de

prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din

produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 70 din 9 martie 2006

2. Regulamentul (CE) nr. 1.882/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităților

de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitrați din anumite

produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 364 din 20 decembrie

2006

3. Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de

prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu

anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților

Europene, seria L, nr. 88 din 29 martie 2007

4. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind

reziduurile de pesticide din produsele de origine animală și nonanimală și reziduurile de medicamente de

uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările și completările ulterioare

5. Regulamentul (UE) 2017/644 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de stabilire a metodelor de prelevare

de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și

de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului

(UE) nr. 589/2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 92/9 din 6.04.2017

6. Regulamentul (UE) nr. 705/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de

prelevare de probe și a criteriilor de performanță pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al

nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare și de abrogare a Directivei 80/891/CEE, publicat în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 113/29 din 1.05.2015



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

O R D I N

pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs 

pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Având în vedere:

— prevederile art. 401 alin. (1) lit. p), ale art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2022 privind

unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea

Planului național de redresare și reziliență al României și ale art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2022

privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române;

— Referatul de aprobare nr. 28.265/2022 a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și al art. 39 alin. (1) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.
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Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile privind publicarea anunțului

de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. — (1) Prezentul ordin intră în vigoare în 30 de zile

lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă

Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

nr. 279/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea

anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 386 din 14 aprilie 2021.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

Vasile-Felix Cozma

București, 26 iulie 2022.

Nr. 530.

ANEXĂ 

I N S T R U C Ț I U N I

privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Scopul prezentelor instrucțiuni este de a asigura

o reglementare unitară aplicabilă autorităților și instituțiilor

publice organizatoare ale concursurilor pentru ocuparea

funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție

temporar vacante, în vederea publicării anunțului de concurs pe

site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, denumită în

continuare Agenția, în condițiile prevăzute la art. 618 alin. (3)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la

art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor

aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au

atribuții în implementarea Planului național de redresare și

reziliență al României și la art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea

capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române.

(2) Autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt

stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările



ulterioare, au obligația de a înștiința Agenția Națională a

Funcționarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs de

recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție sau

de conducere temporar vacante prin completarea și

transmiterea în format online, în condițiile prezentelor

instrucțiuni, a informațiilor necesare publicării anunțului de

concurs pe site-ul Agenției, utilizând aplicația din domeniul

informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice în portalul

de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici. 

(3) În înțelesul prezentelor instrucțiuni, domeniul informatic
alocat fiecărei autorități și instituții publice în portalul de
management al funcțiilor publice și funcționarilor publici
reprezintă spațiul informatic partajat care cuprinde date despre

funcțiile publice și funcționarii publici din cadrul fiecărei autorități

și instituții publice.

(4) Accesul la domeniul informatic alocat fiecărei autorități

sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor

publice și funcționarilor publici se face pe bază de utilizator și

parolă. Fiecare autoritate sau instituție publică este identificată

în mod unic prin cod fiscal și desemnează o persoană

responsabilă să opereze în domeniul informatic alocat acesteia

în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor

publici, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 2. — (1) Autoritățile și instituțiile publice organizatoare

ale concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a

funcțiilor publice de execuție temporar vacante au obligația

respectării termenelor prevăzute de legislația în vigoare pentru

înștiințarea Agenției cu privire la organizarea unui concurs de

recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție

vacante sau temporar vacante ori, după caz, a unui concurs de

recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcții publice

de conducere vacante.

(2) Autoritățile și instituțiile publice organizatoare ale

concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a

funcțiilor publice de execuție temporar vacante înștiințează

Agenția potrivit prevederilor art. 618 alin. (2) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) și art. 43

alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările

și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 78/2022, precum și celor ale art. 2

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2022

privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la

frontieră a Autorității Vamale Române, după cum urmează:

a) cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de publicarea

anunțului de concurs pentru organizarea și desfășurarea

concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de

execuție vacante sau a unei funcții publice de conducere

vacante, precum și cu privire la concursul de promovare într-o

funcție publică de conducere vacantă;

b) cu 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunțului de

concurs pentru organizarea și desfășurarea concursului de

recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție

temporar vacante;

c) cu cel puțin 13 zile înainte de data desfășurării probei

scrise a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante prevăzute la

art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 78/2022;

d) cu cel puțin 13 zile înainte de data desfășurării probei

scrise a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante prevăzute la

art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 103/2022.

Art. 3. — (1) Publicarea anunțului de concurs pe site-ul

Agenției se va face cu cel puțin 30 de zile înainte de data

desfășurării probei scrise a concursului de recrutare organizat în

vederea ocupării funcțiilor publice de execuție sau de conducere

vacante, precum și pentru concursul de promovare într-o funcție

publică de conducere vacantă, cu cel puțin 15 zile înainte de

data desfășurării probei scrise a concursului de recrutare

organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție

temporar vacante, cu cel puțin 10 zile înainte de data

desfășurării probei scrise a concursului pentru ocuparea

funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție

temporar vacante prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 78/2022, respectiv cu cel puțin 10 zile

înainte de data desfășurării probei scrise a concursului pentru

ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de

execuție temporar vacante prevăzute la art. 2 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2022. 

(2) Data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției va

fi aceeași cu data publicării anunțului de concurs pe site-ul

autorității sau instituției publice organizatoare a concursului

pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice

de execuție temporar vacante.

Art. 4. — (1) Anunțurile de concurs postate pe site-ul Agenției

nu pot fi modificate și se mențin la locul de publicare până la

finalizarea concursului. 

(2) În mod excepțional, reprezentanții Agenției pot modifica în

termenele prevăzute la art. 3 alin. (1) conținutul anunțului de

concurs publicat pe site-ul Agenției doar ca urmare a

modificărilor solicitate în scris de către autoritatea sau instituția

publică organizatoare a concursului, cu privire la locul

desfășurării probei scrise și/sau a probei/probelor suplimentare

și/sau a datelor de contact ale persoanei responsabile

desemnate în condițiile prevăzute la art. 39 alin. (1

1

) lit. h) din

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și

completările ulterioare, după caz. În acest caz, autoritatea sau

instituția publică organizatoare a concursului publică pe site la

aceeași dată modificările cu privire la locul desfășurării probei

scrise și/sau a probei/probelor suplimentare și/sau a datelor de

contact ale persoanei responsabile desemnate în condițiile

prevăzute la art. 39 alin. (1

1

) lit. h) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

(3) Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea

informațiilor din conținutul anunțului de concurs publicat pe site-ul

Agenției și încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele

normative în vigoare aparține autorității sau instituției publice

organizatoare a concursului. 

Art. 5. — (1) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice

desemnează o persoană responsabilă cu completarea și

transmiterea către Agenție, în format online, utilizând aplicația

din domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții

publice în portalul de management al funcțiilor publice și

funcționarilor publici, a înștiințării cu privire la organizarea unui

concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de

execuție vacante sau temporar vacante ori, după caz, a unui

concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei

funcții publice de conducere vacante.

(2) Persoana desemnată în condițiile prevăzute la alin. (1)

completează înștiințarea cu privire la organizarea unui concurs

de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție
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vacante sau temporar vacante ori, după caz, a unui concurs de

recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcții publice

de conducere vacante, în format online, utilizând aplicația din

domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice

în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor

publici, la secțiunea „Instrumente de lucru”, subsecțiunea

„Anunțuri concurs”.

(3) După semnarea, prin aplicarea unei semnături electronice

calificate, de către conducătorul autorității sau instituției publice

a înștiințării generate automat de aplicația informatică, cu privire

la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei

funcții publice de execuție vacante sau temporar vacante ori,

după caz, concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea

unei funcții publice de conducere vacante, persoana desemnată

în condițiile prevăzute la alin. (1) încarcă și transmite, în format

online, înștiințarea în portalul de management al funcțiilor

publice și funcționarilor publici, la secțiunea „Trimite anunț”.

CAPITOLUL II

Modalitatea de completare în format online 

a informațiilor cuprinse în anunțul de concurs 

Art. 6. — Domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici cuprinde la secțiunea „Instrumente de

lucru”, subsecțiunea „Anunțuri concurs”, informațiile prevăzute la

art. 39 alin. (1

1

) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 7. — În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de lucru”,

subsecțiunea „Anunțuri concurs”, secțiunea „Tip procedură” se

completează denumirea autorității sau instituției publice

organizatoare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice

vacante și a funcțiilor publice de execuție temporar vacante,

potrivit prevederilor art. 39 alin. (1

1

) lit. a) din Hotărârea

Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările

ulterioare, tipul de concurs organizat, respectiv concurs de

recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție

vacante sau temporar vacante ori, după caz, concurs de

recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcții publice

de conducere vacante, precum și temeiul legal de organizare a

concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a

funcțiilor publice de execuție temporar vacante, după caz.

Art. 8. — În cazul în care se solicită și utilizarea aplicației de

extragere automată a subiectelor de concurs, pe baza unui

protocol de colaborare prealabil încheiat între autoritățile și

instituțiile publice solicitante și Agenție, se bifează opțiunea

aferentă.

Art. 9. — În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și

funcționarilor publici, la secțiunea „Posturi concurs”, subsecțiunea

„Tip compartiment”, se alege tipul compartimentului și se

completează/selectează funcțiile publice pentru care se

organizează concursul, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1

1

) lit. b)

din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și

completările ulterioare. 

Art. 10. — În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de lucru”,

subsecțiunea „Anunțuri concurs”, subsecțiunea „Posturi

concurs”, pentru fiecare post se completează durata timpului de

muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau

durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă, potrivit

prevederilor art. 39 alin. (1

1

) lit. c) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum

urmează:

a) 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, pentru

durata normală a timpului de muncă;

b) 4 ore pe zi, respectiv 20 de ore pe săptămână, pentru

durata redusă a timpului de muncă la jumătate de normă.

Art. 11. — În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici, la secțiunea „Calendar concurs” se

completează/selectează data, ora și locul sau locația

desfășurării probei suplimentare, dacă este cazul, potrivit

prevederilor art. 39 alin. (1

1

) lit. d) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum

urmează: 

a) data și ora desfășurării probei suplimentare, stabilite în

condițiile prevăzute la art. 47 alin. (2) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;

b) locul sau locația desfășurării probei suplimentare

stabilit/stabilită în condițiile prevăzute la art. 3 lit. e

2

) și e

3

) din

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 12. — (1) Proba suplimentară se desfășoară ulterior

afișării rezultatelor la selecția dosarelor, dar nu mai târziu de

data prevăzută în anunțul de concurs pentru proba scrisă,

potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici, la secțiunea „Calendar concurs” se

menționează tipul probei/probelor suplimentare, respectiv

cunoștințe de operare/programare pe calculator și/sau

cunoașterea unei/mai multor limbi străine, precum și nivelul

solicitat al acestor cunoștințe, respectiv nivel de bază, nivel

mediu sau avansat, după caz, astfel cum sunt prevăzute în fișa

postului.

(3) În situația în care se solicită alte probe suplimentare decât

cele prevăzute la alin. (2), în domeniul informatic alocat fiecărei

autorități sau instituții publice în portalul de management al

funcțiilor publice și funcționarilor publici, la secțiunea „Calendar

concurs” se menționează tipul probei/probelor suplimentare și

se completează competențele specifice stabilite pentru aceasta/

acestea, în condițiile legii.

(4) Organizarea și desfășurarea probelor suplimentare se fac

în temeiul unor proceduri specifice aplicabile fiecăreia dintre

aceste probe suplimentare, aprobate la nivelul autorității sau

instituției publice organizatoare a concursurilor pentru ocuparea

funcțiilor publice vacante și a funcțiilor publice de execuție

temporar vacante, care se afișează pe pagina de internet a

autorității sau instituției publice și respectă prevederile art. 47

alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările

și completările ulterioare.

(5) Autoritatea sau instituția publică organizatoare a

concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și a

funcțiilor publice de execuție temporar vacante stabilește

modalitatea prin care competențele specifice se dovedesc,

potrivit prevederilor art. 31 alin. (4) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile privind competențele specifice se completează în

secțiunea special creată.
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(6) Competențele specifice necesare exercitării funcției

publice se pot dovedi și prin documente emise în condițiile legii,

precum: 

a) absolvirea unor perfecționări/specializări stabilite prin acte

normative pentru ocuparea/exercitarea unei funcții publice

și/sau, după caz, a unor perfecționări/specializări considerate

utile pentru desfășurarea activității în exercitarea funcției

publice;

b) obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de

lege, potrivit art. 465 alin. (2) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. — În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici, la secțiunea „Calendar concurs” se

completează data, ora și locul sau locația desfășurării probei

scrise, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1

1

) lit. e) din Hotărârea

Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările

ulterioare, după cum urmează: 

a) data și ora desfășurării probei scrise;

b) locul sau locația desfășurării probei scrise stabilit/stabilită

în condițiile prevăzute la art. 3 lit. e

2

) și e

3

) din Hotărârea

Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. — În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de lucru”,

subsecțiunea „Anunțuri concurs”, subsecțiunea „Posturi

concurs”, pentru fiecare funcție publică vacantă sau funcție

publică de execuție temporar vacantă se completează condițiile

de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții

specifice, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1

1

) lit. f) din Hotărârea

Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările

ulterioare, după cum urmează: 

a) condițiile de studii, stabilite cu respectarea art. 386 și,

după caz, a art. 465 alin. (3) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

precum și a art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

b) condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor

necesare ocupării funcțiilor publice, stabilite în condițiile

prevăzute la art. 468 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

c) alte condiții specifice, care se pot referi la absolvirea unor

perfecționări/specializări stabilite prin acte normative pentru

ocuparea/exercitarea unei funcții publice și/sau, după caz, a

unor perfecționări/specializări considerate utile pentru

desfășurarea activității în exercitarea funcției publice sau

obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege,

în condițiile menționate la art. 465 alin. (2) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările

ulterioare. 

Art. 15. — (1) În domeniul informatic alocat fiecărei autorități

sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor

publice și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de

lucru”, subsecțiunea „Anunțuri concurs”, perioada de depunere

a dosarelor de concurs, potrivit prevederilor art. 39 alin. (1

1

)

lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și

completările ulterioare, se calculează și se completează automat

după cum urmează:

a) 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pentru

funcțiile publice vacante, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și

completările ulterioare;

b) 8 zile de la data publicării anunțului de concurs pentru

funcțiile publice de execuție temporar vacante, potrivit

prevederilor art. 72 alin. (1) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;

c) 8 zile de la data publicării anunțului de concurs pentru

funcțiile publice vacante și funcțiile publice de execuție temporar

vacante prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 78/2022, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) din

același act normativ;

d)  8 zile de la data publicării anunțului de concurs pentru

funcțiile publice vacante și funcțiile publice de execuție temporar

vacante prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 103/2022, potrivit prevederilor art. 3 lit. b) din

același act normativ. 

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează având în

vedere inclusiv ziua când au început și ziua când s-au sfârșit,

potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar în

situația în care ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare

sau de sărbătoare legală acesta se prelungește până la sfârșitul

primei zile lucrătoare următoare, potrivit prevederilor art. 156

alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările

și completările ulterioare. 

Art. 16. — În domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de lucru”,

subsecțiunea „Anunțuri concurs”, subsecțiunea „Persoane

contact”, se completează adresa de corespondență, telefon/fax,

e-mail, persoana de contact și funcția publică deținută de

persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs, potrivit

prevederilor art. 39 alin. (1

1

) lit. h) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 17. — (1) Pentru asigurarea unui conținut unitar al

anunțului de concurs care se publică pe site-ul Agenției și pe

site-ul autorității sau instituției publice organizatoare a

concursului, în domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau

instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice

și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de lucru”,

subsecțiunea „Anunțuri concurs”, subsecțiunea „Posturi

concurs”, se recomandă să se completeze bibliografia și

tematica aferente fiecărei funcții publice, potrivit prevederilor

art. 467 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și

completările ulterioare. 

(2) Bibliografia nu are conținut identic cu tematica. 

(3) Tematica reprezintă totalitatea temelor esențiale și

relevante pentru funcția publică pentru care se organizează

concursul, sintetizate din bibliografie și din cuprinsul

documentelor sau/și surselor de informare și documentare

prevăzute la art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului

nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 18. — În vederea aplicării prevederilor prezentelor

instrucțiuni, Agenția elaborează Manualul de utilizare a aplicației

pentru publicarea anunțurilor de concurs, pe care îl comunică

autorităților și instituțiilor publice și îl publică pe site-ul Agenției,

la secțiunea „Publicații”.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 2.244 din 20 iulie 2022

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 1.205 din 27 iulie 2022

O R D I N

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentație 

de atribuire standard privind achiziția de produse biocide

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 12.458 din 2022, întocmit de Direcția generală sănătate publică și programe de

sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile:

— Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările

și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emit următorul ordin:

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul

ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale pentru

Achiziții Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului

de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse

biocide, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864

din 31 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Adriana Pistol,

secretar de stat

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,

Iuliana Feclistov

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
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