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SUBIECT: NORME PRIVIND 
APLICAREA SCUTIRII DE 
IMPOZIT PENTRU ACTIVITATEA 
DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

   

Prin acest ordin se stabilesc normele pentru încadrarea în activitatea de 
cercetare-dezvoltare aplicativă și dezvoltare tehnologică.  

1. Potrivit ordinului, activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau 
dezvoltare tehnologică include: 

- cercetarea aplicativă/industrială = creare de părți componente pentru 
sisteme complexe, construcție de prototipuri în laborator sau medii cu 
interfețe simulate ale sistemelor existente și linii-pilot; 

- dezvoltare experimentală = definirea, planificarea și documentarea 
conceptuală a noilor produse, creare de prototipuri, proiecte-pilot, testare 
și validare produse sau servicii noi sau îmbunătățite, dezvoltarea unui 
proto-tip sau pilot utilizabil comercial care este obligatoriu produsul 
comercial final. Nu include modificări de rutină/periodice ale produselor, 
liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente; 

- activități de testare = activități pentru soluționarea incertitudinilor științifice 
și tehnologice și atingerea obiectivelor cercetării; 

- dezvoltarea tehnologică = activități de inginerie a sistemelor și de inginerie 
tehnologică pentru aplicarea și transferul rezultatelor cercetării la operatori 
economici și în plan social. 

Sunt definiți noi termeni: cercetarea precompetitivă, cercetarea competitivă, 
proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică. 
Ordinul stabilește activitățile care nu se încadrează în categoria activități de 
cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică: testări curente, 
modificări cromatice sau estetice, cercetare operațională, corectare deteriorări, 
acțiuni juridice, administrative și asistență generală, cercetarea pieței, activități 
comerciale și financiare, prospectare, explorare, sondare minereuri. 

În vederea validării încadrării activităților în categoria celor de cercetare-
dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică, se pot solicita de către 
angajatori, angajați sau autoritățile fiscale rapoarte de expertiză de la experți 
înscriși în Registrul experților pe domenii de cercetare-dezvoltare, conform 
OMFP/OMENCS nr. 1056/4435/2016. 

2. Condițiile cumulative pentru a beneficia de scutirea de impozit pe veniturile 
din salarii și asimilate salariilor pentru angajații din domeniul cercetării-
dezvoltării aplicative și dezvoltării tehnologice (cu contract individual de 
muncă, raport de serviciu, statut special prevăzut de lege, act de detașare) 
sunt: 

a) postul este inclus într-un compartiment de cercetare-dezvoltare aflat în 
organigrama angajatorului; și 

b) angajatul desfășoară activități eligibile în domeniu; și 

c) angajatul a absolvit cel puțin ciclul I de studii universitare ori o formă de 
învățământ superior de lungă durată și are diplomă de licență; și 

d) cheltuielile cu salariile sunt prevăzute în bugetul proiectului; și 

e) angajatorul are în obiectul de activitate activități de cercetare-dezvoltare 
aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică. 

CUPRINS 
Ordinul ministrului educației 
naționale și cercetării științifice/ 
ministrului finanțelor publice/ 
ministrului economiei, comerțului 
și relațiilor cu mediul de afaceri/ 
ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor 
vârstnice/ ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 4947/2018/ 
899/1840/906/2016 privind 
încadrarea în activitatea de 
cercetare-dezvoltare aplicativă 
și/sau dezvoltare tehnologică, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 718 
din 16 septembrie 2016   
*intrare în vigoare: 21 septembrie 
2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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3. Scutirea de impozit se acordă lunar, în limita 
bugetului alocat pentru fiecare proiect de cercetare. 
Dacă în buget sunt incluse sume reprezentând 
indemnizații de concedii de odihnă, aceste venituri sunt, 
de asemenea, scutite de impozit.  

Scutirea se acordă chiar dacă nu au fost atinse 
obiectivele proiectului.  

Ordinul stabilește procedura pentru determinarea 
venitului net în cazul în care contribuabilul obține atât 
venituri scutite, cât și venituri supuse impozitării, precum 
și regulile pentru determinarea bazei de calcul al 
impozitului lunar. 

4. Scutirea de impozit prevăzută de acest ordin se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 2016, 
conform OUG nr. 32/2016 (vezi Tax focus nr. 32 din 1 
iulie 2016). 

 

 


