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1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte metodologia prin care angajatorul Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava va stabili şi acorda scutirea de impozit pentru veniturile din salarii şi asimilate
salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare definită
conform legislației în vigoare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura este aplicabilă în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1.

3.2.

Legislaţie primară
- Legea nr. 227/2015 - privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – art.
60;
-

Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 - privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.

-

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin
HG 1/2016, cu modificările și completările ulterioare

Legislaţie secundară
− Ordinul nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale
prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
− Ordinul nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru
cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal
− Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 privind aprobarea Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

4. ABREVIERI
MEN
PO
USV

Ministerul Educaţiei Naţionale
Procedură operaţională
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

5. CONŢINUT
5.1. Cadrul general de reglementare
5.1.1. Prin cadrul legislativ naţional au fost stabilite condiţiile pentru acordarea scutirii de impozit
pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de
cercetare-dezvoltare și inovare.
5.1.2. Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor prin încadrarea în
activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare eligibilă constituie responsabilitatea
angajatorului/plătitorului de venit.
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5.2. Condiţii de acordare
5.2.1. Beneficiază de scutire de impozit pentru veniturile din salarii angajaţii Universităţii Ştefan
cel Mare din Suceava care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel
cum aceasta este definită de OG nr.57/2002 cu modificările şi completările ulterioare, care
fac parte din echipa unui proiect/contract de cercetare-dezvoltare şi inovare la care
universitatea este partener sau beneficiar, sunt încadraţi în proiect în baza unui contract
individual de muncă şi îndeplinesc toate condiţiile impuse de art.60, pct.3 din Legea nr.
227/2015, precum şi cele din Ordinul nr.2326/2017.
Art. 60, pct.3 din Legea nr. 227/2015
Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.
(1) - (3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform
Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării,
în următoarele condiții:
a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetaredezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu indicatori de rezultat
definiți;
b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și
inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului;
c) statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din
activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare
proiect.
Art. 2 din Ordinul nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale
prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Art. 2. (1) Proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr.
57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările
ulterioare, trebuie să conțină elementele definitorii ale proiectului, respectiv:
a) scopul;
b) domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare;
c) obiectivele;
d) perioada de desfășurare;
e) tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern);
f) bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate
salariilor aferente personalului încadrat în proiect;
g) caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului;
h) indicatorii de rezultat definiți.
(2) Indicatorii de rezultat, definiți în proiect, se referă la rezultatele cuantificabile angajate prin proiect.
(3) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă lunar, în limita cheltuielilor
de personal alocate în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare.
(4) În cazul în care în bugetul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare sunt cuprinse și sume
reprezentând indemnizații de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului
pe venit.
(5) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în cazul nerealizării
obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare și de inovare.
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5.2.2. Cheltuielile cu salariile şi asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de
cercetare - dezvoltare şi/sau de dezvoltare tehnologică;

5.3.

Documente justificative:

5.3.1. Directorii/ Responsabilii de proiect/contract de cercetare-dezvoltare şi inovare pot solicita
scutire de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru persoanele incluse ca
membrii în echipa proiectului/ contractului, angajate conform legislaţiei în vigoare, prin
completarea Fişei proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare – Anexa 1 şi a
Declaraţiei/Certificatului directorului/responsabilului de proiect – Anexa 2.
Resposabilul cu privire la corectitudinea datelor preyentate în Anexa 1 şi Anexa 2 aparţine
în totalitate directorului/ responsabilului de proiect/contract de cercetare-dezvoltare şi
inovare.
5.3.2. Fişa de pontaj asociată proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, cu evidenţierea orelor
solicitate pntru scutirea de impozit şi a orelor supuse impozitării;
5.3.3. Cerere înregistrată la Registratura USV privind plata activității desfășurate și solicitarea
scutirii de impozit pentru activităţile şi orele evidenţiate în fişa de pontaj şi documentul de la
pct. 5.3.1.
5.3.4. Documentele prevăzute la art 5.3.1 se depun o singura dată, la începutul activităţii în cadrul
proiectului. Documentele prevazute la art 5.3.2 şi 5.3.3 se vor depune lunar la secretariatul
prorectoratului cu activitatea de cercetare, nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii pentru
care se solicită scutirea de impozit.
5.4.
Derularea operaţiunilor
5.4.1. a) Pentru proiectele/contractele aflate în derulare: Directorii/ Responsabilii de
proiect/contract de cercetare-dezvoltare şi inovare vor depune documentele - Anexa 1 şi
Anexa 2 – la Departementul Management Programe (DMP), unde se înregistrează.
b) Pentru proiectele/contractele noi: Directorii/ Responsabilii de proiect/contract de
cercetare-dezvoltare şi inovare vor depune la Departementul Management Programe (DMP),
odată cu semnarea proiectului /contractului şi documentele specifice - Anexa 1 şi Anexa 2,
la prezenta procedură.
5.4.2. Departementul Management Programe (DMP) prezintă Prorectorului cu activitatea
ştiinţifică fişa fiecărui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare - Anexa 1, respectiv
Declaraţia/Certificatul – Anexa 2.
5.4.3. Prorectorul cu activitatea ştiinţifică convoacă reprezentanţii Departementul Management
Programe, Direcţiei Economice şi ai Serviciului Resurse Umane pentru avizarea fişei
proiectului /contractui de cercetare-dezvoltare şi inovare – Anexa 1 şi Anexa 2.
5.4.4. După avizare, Anexele 1 şi 2 vor fi transmise spre aprobarea Rectorului USV.
5.4.5. După aprobare, Anexele 1 şi 2 vor fi comunicate comportatimentelor de specialitate din
cadrul USV.
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5.4.6. Etapele indicate la art. 5.4.1 - 5.4.5 se vor parcurge doar în faza demarării operaţiunilor de
scutire de impozit pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare incluse în proiecte de
cercetare-dezvoltare şi inovare.
5.4.7. Beneficiarii scutirii de impozit pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare incluse
în proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare, vor depune lunar, dar nu mai târziu de ultima
zi lucrătoare a lunii pentru care se solicită scutirea de impozit, o solicitare de scutire de
impozit la secretariatul prorectoratului cu activitatea de cercetare. Această solicitare va fi
însoţită de pontajul aferent lunii respective.
5.4.8. Consiliul Ştiinţific analizează pentru fiecare proiect de cercetare incidenţa dispoziţiilor
articolului 60 alineatul 3 din Codul Fiscal şi indică printr-un raport succint/aviz concluziile
analizei, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Cererea de plată va
fi apoi aprobată de rector sau de o persoană delegată de acesta.
5.4.9. Consiliul Ştiinţific poate solicita avizul unui consilier juridic pentru aspectele strict juridice
şi poate solicita, în numele angajatorului, rapoarte de expertiză elaborate de experţi înscrişi
în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare.
5.4.10. Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă lunar, numai
pentru veniturile obţinute în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act
de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, cuprinse în fiecare proiect în parte, în
limita bugetului alocat pentru proiectul respectiv. În cazul în care în bugetul alocat
proiectului sunt cuprinse şi sume reprezentând indemnizaţii de concedii de odihnă, veniturile
respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
5.4.11. În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, contribuabilul obţine atât venituri scutite de la
plata impozitului, cât şi 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 şi venituri scutite de la plata
impozitului;
b) se stabilesc contribuţiile sociale obligatorii datorate/contribuţia individuală la bugetul
de stat datorată potrivit legii prin aplicarea cotelor de contribuţii asupra bazei de calcul
corespunzătoare atât veniturilor supuse impunerii, cât şi veniturilor scutite de la plata
impozitului;
c) venitul net se calculează prin deducerea din venitul brut, care include atât veniturile
supuse impunerii, cât şi veniturile scutite de la plata impozitului, a contribuţiilor
sociale obligatorii/contribuţia individuală bugetul de stat datorată potrivit legii
aferente/aferentă unei luni, determinate potrivit lit. b);
d) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului se stabileşte proporţional cu
ponderea venitului brut lunar supus impunerii determinată potrivit lit. a).
5.4.12. Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în
situaţia în care în cursul aceleiaşi luni contribuabilul obţine atât venituri scutite de la plata
impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, sunt aplicabile următoarele reguli:
a) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului este cel stabilit potrivit
prevederilor alin. (2) lit. d);

6/11

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare- dezvoltare şi/sau de dezvoltare tehnologică

b)
c)

nivelul deducerii personale şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă se stabilesc
numai în funcţie de nivelul venitului brut lunar supus impunerii;
plafoanele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iii) şi (iv) din Legea nr. 227/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, nu se fracţionează în funcţie de nivelul
veniturilor scutite.

6. RESPONSABILITĂŢI
Responsabilităţile şi răspunderile în privinţa acordării scutirilor de la impozitul pentru
veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetaredezvoltare şi inovare:
Nr.
crt.

1

2

Acţiunea / Operaţiunea

Director
proiect
de
cercetare

Consiliul
Ştiinţific

Solicitarea şi întocmirea dosarului pentru
scutirea de impozit pentru veniturile din
salarii şi asimilate salariilor ca urmare a
Elaborare Verificare
desfăşurării activităţii de cercetaredezvoltare şi inovare (documnete aferente
art 5.3.1-5.3.3)
Acordarea lunară a scutirii de impozit
pentru veniturile din salarii şi asimilate
salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii
Elaborare Verificare
de cercetare-dezvoltare şi inovare / pentru
proiectele pentru care există raportul
pozitiv al Consiliului Ştiinţific

Serviciul
Resurse
Umane

Rector
USV

-

Aprobare

Aplicare

Aprobare

7. DISPOZIŢII FINALE
7.1
7.2
7.3

Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenţa Consiliului de Administraţie al
USV.
Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Consiliul de Administraţie al
USV;
Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de catre Rector,
Consiliul stiinţific, Compartimentul Audit public intern, Oficiul Juridic.

8. ANEXE
Denumirea anexei
Fișa proiectului/contractului de cercetare-dezvoltare și inovare
Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect
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PO-SRU-05-Anexa 1
APROBAT,
ORDONATOR DE CREDITE,
Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

FIȘA PROIECTULUI/CONTRACTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE
TITLUL ȘI DATELE DE
ACRONIM
IDENTIFICARE ALE
PROIECTULUI/CONTRACTULUI

DIRECTOR / RESPONSABIL PROIECT / CONTRACT:

DEPARTAMENT/CENTRUL DE CERCETARE:

SCOPUL PROIECTULUI / CONTRACTULUI:

DOMENJUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE

OBIECTIVELE PROIECTULUI / CONTRACTULUI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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BUGETUL PROIECTULUI/CONTRACTULUI:
De la (aaaa/ll/zz)

_______/____/_______ la (aaaa/ll/zz)

_______/____/_______

FIȘA SURSEI DE FINANȚARE:
public

privat

național

extern
Avizat Direcția Economică

BUGETUL PROIECTULUI/CONTRACTULUI:
CAPITOL BUGETAR

VALOARE
(lei)

TOTAL PROIECT

PONDERE
(lei)

100,00 %

CARACTERUL DE NOUTATE ȘI / SAU INOVATIV AL REZULTATULUI1

INDICATORII DE REZULTAT DEFINIȚI (rezultatele cuantificabile angajate prin
proiect):

1
CRITERII DE EVALUARE CARACTER DE NOUTATE ȘI/SAU INOVATIV AL REZULTATULUI
• Activitățile experimentale sau teoretice desfășurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoștințe noi cu privire la fundamentele fenomenelor și
faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată,
• Investigații originale desfășurate pentru dobândirea de cunoștințe în vederea unui obiectiv practic, specific,
• Producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme și servicii sau îmbunătățirea substanțială a celor existente,
prin metode inovative,
• Implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanțial îmbunătățit ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea
practică, în organizarea locului de munca ori a relațiilor externe.
• Introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori îmbunătățit substanțial în privința caracteristicilor și utilizărilor sale.
Îmbunătățirile substanțiale pot fi ale specificațiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale utilizări
sau ale altor caracteristici funcționale,
• Punerea în aplicare a unei metode de producție sau de distribuție noi sau îmbunătățite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce
privește tehnicile, echipamentele și/sau programele de calculator
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1.
2.
3.
…
n
*Pentru fiecare tip de proiect/contract se vor trece capitolele de cheltuieli din Devizul Antecalcul și
se va atașa Contractul de finanțare la Anexa nr. 1 .
DIRECTOR / RESPONSABIL
PROIECT I CONTRACT
Nume și prenume:
Semnatura
Data

AVIZAT,
CMPP,
Nume și Prenume

Semnătura
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PO-SRU-05-Anexa 2

Declarație pe propria răspundere
a directorului de proiect

Subsemnatul, ............................., în calitate de director / responsabil al proiectului /
contractului intitulat „....................................................................................”, acronim ............... (nr.
contract ...................), declar pe propria răspundere corectitudinea informațiilor furnizate și
încadrării activităților, în vederea aplicării scutirii de impozit pe veniturile din salarii pe luna ....
anul .................

Data:

Director/Responsabil de proiect /contract,
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