
 
 

PROCEDURĂ 
privind aplicarea la Universitatea din Craiova a prevederilor din OUG 32/2016 

referitoare la scutirea de impozit pentru activități de cercetare-dezvoltare 
 

Având în vedere:  
- OUG 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie 2016, 
- Ordinul MENCS 4947/2016, comun cu Ordinele MECRMA 899/2016, MFP 2018/2016, 
MMFPSPV 1840/2016, MADR 906/2016, publicat în Monitorul Oficial nr.718/16 sept.2016, 
 
Se adoptă următoarea procedură privind acordarea la Universitatea din Craiova a unor 

facilități fiscale constând în scutirea de impozit pentru veniturile realizate din activitățile de cercetare-
dezvoltare aplicative și /sau de dezvoltare tehnologică: 

 
Art. 1 Categoria de ”activități de cercetare-dezvoltare aplicative și /sau de dezvoltare 

tehnologică” eligibile pentru scutirea de impozit include următoarele tipuri de activități: 
- cercetare aplicativă/industrială, pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii, sau 

pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor 
existente; 

- dezvoltare experimentală care vizează dezvoltarea de produse, procese sau servicii noi sau 
îmbunătățite; 

- activitatile de testare efectuate în vederea soluționării incertitudinilor științifice și tehnologice 
(de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor); 

- dezvoltarea tehnologică, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, 
produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente. 
Sensul și definirea exactă a acestor patru tipuri de activități sunt cele precizate în Art. 1 din 

Ordinul MENCS 4947/2016.  
 
Art. 2 Nu sunt eligibile pentru scutirea de impozit următoarele tipuri de activități: 
• programe curente de testare și analiză în scopul controlului calității sau cantității; 
• modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor; 
• cercetare operațională, cum sunt studiile de management sau de eficiență; 
• acțiuni de corectare a unor deteriorări apărute în producția comercială a unui produs; 
• activități juridice și administrative, inclusive cele pentru brevetare; 
• activități legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcțiune a 
instalațiilor ori a echipamentelor, altele decât cele folosite în totalitate și exclusiv în activități 
CDI; 
• studii de cercetare a pieței, de promovare a vânzărilor sau de consum; 
• distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu; 
• servicii administrative și de asistență generală. 
 
Art. 3  Pot să fie scutite de impozit doar activitățile de cercetare-dezvoltare aplicative și /sau de 

dezvoltare tehnologică desfășurate în baza unui proiect de cercetare-dezvoltare care se poate identifica prin 
următoarele elemente: (i) are un scop propriu bine stabilit, (ii) se realizează într-o perioadă determinată, (iii) 
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beneficiază de un tip clar de finanțare (public/privat/național/extern), (iv) are un buget care precizează 
explicit cheltuielile corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului alocat 
pe proiect. 

 
Art. 4 Angajații care pot să beneficieze de scutirea de impozit pentru activități de cercetare-

dezvoltare aplicative și de dezvoltare tehnologică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: 

• desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de 
detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, aferente unui post dintr-un compartiment cu 
atribuții de cercetare-dezvoltare: departament, laborator, centru sau stațiune de cercetare, etc.; 

• este absolvent de studii superioare cu diplomă recunoscută sau echivalată de către 
MENCS, aferentă cel puțin  ciclului I de studii universitare; 

• este cuprins într-un proiect de cercetare-dezvoltare definit conform Art.3; 

• cheltuielile cu salariile și asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului. 
 
Art. 5 (1) Scutirea de impozit pe salarii și pe veniturile asimilate cu acestea se acordă lunar, în 

limita bugetului alocat prin proiectul respectiv și numai pentru partea de venituri aferentă activităților 
eligibile menționate la Art. 1. 

(2) Dacă în cursul aceleiași luni, contribuabilul obține atât venituri scutite de la plata 
impozitului, cât și venituri supuse impunerii, în vederea determinării venitului net luat în calculul 
pentru determinarea impozitului se procedează astfel: 

a) se determină ponderea venitului brut lunar supus impunerii în totalul venitului brut care 
include atât venituri supuse impunerii, cât și venituri scutite de la plata impozitului; 

b) se stabilesc contribuțiile sociale obligatorii datorate/contribuția individuală la bugetul de stat datorată potrivit 
legii prin aplicarea cotelor de contribuții asupra bazei de calcul corespunzătoare atât veniturilor supuse 
impunerii, cât și veniturilor scutite de la plata impozitului; 

c) venitul net se calculează prin deducerea din venitul brut, care include atât veniturile 
supuse impunerii, cât și veniturile scutite de la plata impozitului, a contributiilor sociale 
obligatorii datorată potrivit legii aferente unei luni; 

d) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului se stabilește proporțional cu 
ponderea venitului brut lunar supus impunerii determinată potrivit lit. a). 

(3) Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului, în situația în care în cursul aceleiași luni 
contribuabilul obține atât venituri scutite de la plata impozitului, cât și venituri supuse impunerii, sunt 
aplicabile următoarele reguli: 

a) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului este stabilit proporțional cu ponderea 
venitului brut lunar supus impunerii în totalul venitului brut; 

b) nivelul deducerii personale și cotizația sindicală plătită în luna respectivă se stabilesc 
numai în funcție de nivelul venitului brut lunar supus impunerii; 

c) plafoanele aferente contribuțiilor la fondurile de pensii facultative  sau primelor de 
asigurare voluntară de sănătate nu se fracționează în funcție de nivelul veniturilor scutite, 
acestea fiind echivalentul în lei al sumei de 400 euro. 

 
Art. 6 Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la 

plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor sunt: 
a) organigrama angajatorului cu evidențierea structurii de cercetare-dezvoltare; 



b) document care conține datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare 
aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică; 

c) copia diplomei de licență a angajatului sau a unui act echivalent, certificată pentru 
conformitate cu originalul; 

d) copia contractului de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, sau a 
oricărui altui document din care rezultă raportul de muncă dintre angajat și angajator 
pentru proiectul respectiv; 

e) fișa individuală a postului de cercetare care evidențiază tipurile de activități (pachetele 
de lucru) și numărul de ore aferent fiecărei activități, cu menționarea explicită a 
activităților pentru care se solicită scutirea de impozit (conform Anexei 1); 

f) fișa de pontaj lunară asociată proiectului, cu repartizarea explicită a orelor pe tipuri de 
activități (conform Anexei 2); 

g) documentul în care se evidențiază componentele aferente veniturilor din salarii și 
asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile desfășurate în proiectul 
respectiv. 

 
Art. 7 Responsabilitatea pentru elaborarea sau deținerea documentelor menționate la Art. 6 revine: 

• Pentru documentele de la lit. a) și b) - structurii din Universitate care asigură  
managementul proiectului respectiv: Departamentul de Cercetare și Management 
Programe sau Departamentul de Fonduri Europene sau INCESA. 

• Pentru documentele de la lit. c), d) și respectiv g)- Direcției de Resurse Umane. 

• Pentru documentele de la lit. e) și f) - directorului de proiect. 
 
Art. 8 (1) Directorii de proiect își vor asuma încadrarea diferitelor tipuri de activități din proiect pe 

cele patru tipuri de activități eligibile pentru scutirea de impozit, elaborând fișa posturilor pentru fiecare 
membru al echipei de cercetare, conform modelului din Anexa 1. De asemenea, directorul de proiect are 
responsabilitatea de a urmări înregistrarea corectă, în limita alocărilor pentru fiecare activitate, a orelor ce 
apar în fișele de pontaj lunar ale fiecărui membru din echipa de cercetare.  

(2) Pentru validarea încadrării activităților pentru care se acordă scutirea de impozit pe 
veniturile din salarii și asimilate salariilor ca fiind eligibile în categoria activităților de cercetare-
dezvoltare aplicativă sau de dezvoltare tehnologică, structurile din Universitate care asigură 
managemantul proiectului (menționate la punctul (2) pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de 
experți interni sau de experți înscriși în Registrul experților pe domenii de cercetare-dezvoltare. 


