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LEGAL PROMPTS / NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

 

This newsletter sets out the main 

amendments/news pertaining to 

enactments and case law for the above 

referenced period. 

Acest buletin prezintă principalele 

noutăți/modificări din domeniul legislativ și 

judiciar publicate în perioada sus - 

menționată.  

  

EMPLOYMENT DREPTUL MUNCII 

Labour Code Codul muncii 

Law no. 12 dated January 20, 2015 amending 

and supplementing Law no. 53/2003 on 

Labour Code has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 52 dated 

January 22, 2015. The Law provides 

amendments regarding: (i) accumulated 

service; (ii) the termination of the 

employment contract in the cases of 

disability; (iii) the temporary employee’s 

salary; (iv) the leave. Ungrounded 

absences and the unpaid leave, with the 

exception of the leave taken for vocational 

training, are not considered for 

Legea nr. 12 din data de 20 ianuarie 2015 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 

privind Codul muncii a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din data de 

22 ianuarie 2015. Sunt prevăzute modificări 

cu privire la următoarele aspecte: (i) 

vechimea în muncă; (ii) încetarea de drept a 

contractului de muncă în cazurile de 

invaliditate; (iii) salarizarea angajatului 

temporar; (iv) concediile de odihnă. 

Absențele nemotivate și concediile fără plată, 

cu excepția celor pentru formare 

profesională, nu se consideră vechime în 
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accumulated service. In case of third 

degree disability, the employment contract 

shall terminate on the date of the 

communication of the disability retirement 

decision. In case of disability of first and 

second degree, the employment contract 

shall terminate on the date of the 

communication of the disability medical 

decision. Temporary disability periods, 

maternity leave, maternity risk leave and 

leave for care of sick child are considered 

working time and shall be included in the 

duration of the annual leave. The 

compensation in money for the leave that 

was not taken is permitted only in the case 

of termination of the individual 

employment contract. This applies even 

for public and budgetary officers. The 

employer shall grant a leave, within 18 

months as of next year, to all employees 

who, within a calendar year, did not take 

the entire leave or took only part of it. 

muncă. În cazurile de invaliditate, contractul 

de muncă încetează de la data comunicării 

deciziei de pensie de invaliditate de gradul 

III ori de la data comunicării deciziei 

medicale în cazul invalidității de gradul I sau 

II. Perioadele de incapacitate temporară de 

muncă, cele aferente concediului de 

maternitate, de risc maternal și cele pentru 

îngrijirea copilului bolnav se consideră 

perioade de activitate prestată și intră în 

durata concediului de odihnă anual. 

Compensarea în bani a concediului de 

odihnă neefectuat este permisă numai în 

cazul încetării contractului individual de 

muncă, inclusiv în cazul funcționarilor 

publici și a angajaților din sectorul de stat. 

Neefectuarea integrală sau parțială a 

concediului de odihnă se acordă de angajator 

într-o perioadă de 18 luni începând cu anul 

următor. 

  

ENERGY & NATURAL RESOURCES ENERGIE & RESURSE NATURALE 

The registration of participants to the 

wholesale energy market 

Înregistrarea participanților la piața angro 

de energie 

Order no. 1 dated January 21, 2015 of the 

President of the Energy National 

Regulatory Authority on the 

implementation of the National Registry of 

the participants to the wholesale energy 

market and for approving the Procedure 

for registration of such participants has 

been published in the Official Gazette, Part 

I, no. 80 dated January 30, 2015. As of 

March 18, 2015, the Energy National 

Regulatory Authority (ENRA) shall 

establish the National Registry of the 

Ordinul nr. 1 din data de 21 ianuarie 2015 al 

președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei privind 

instituirea Registrului național al 

participanților la piața angro de energie și 

aprobarea Procedurii de înregistrare a 

participanților la piața angro de energie a fost 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 80 

din data de 30 ianuarie 2015. Începând cu 

data de 18 martie 2015 se instituie Registrul 

național al participanților la piața angro de 

energie la Autoritatea Națională de 
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participants to the wholesale energy 

market. ENRA will collect and 

permanently update the information 

contained in the registry. Prior to carrying 

out a transaction on the Romanian 

wholesale energy market, the Romanian 

participants to the wholesale energy 

market have the obligation to register in 

the National Registry of the participants to 

the wholesale energy market or to confirm 

in writing to ENRA such registration in 

similar registries. The participants have the 

obligation to inform ENRA regarding any 

amendments to the registration data and to 

confirm, in writing, annually, until 

December 31 of each year, the validity of 

the registration data. The registration 

procedure, the documents and the 

necessary information are provided in the 

annex to the Order. 

Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) 

care centralizează, validează și actualizează 

permanent informațiile din acest registru. 

Participanții la piața angro de energie din 

România au obligația să se înregistreze în 

Registrul național al participanților la piața 

angro de energie instituit la ANRE sau să 

prezinte ANRE confirmarea în scris a 

înregistrării în registre similare, anterior 

efectuării unei tranzacții pe piața angro de 

energie din România. Participanții au 

obligația de a informa ANRE asupra oricăror 

modificări survenite în datele de înregistrare 

și de a confirma în scris, anual, până la data 

de 31 decembrie a fiecărui an, validitatea 

datelor de înregistrare transmise anterior. În 

anexa care face parte integrantă din prezentul 

Ordin este prevăzută procedura de 

înregistrare, formatul documentelor și 

structura informațiilor necesare pentru 

înregistrare. 

  

FISCAL FISCALITATE 

Amendments to fiscal legislation Modificarea unor acte normative din 

domeniul fiscal 

Order no. 4024 dated December 23, 2014 of 

the President of the Fiscal Administration 

National Agency for amending and 

supplementing Order no. 1950/2012 of the 

President of the Fiscal Administration 

National Agency for the approval of the 

form and content of the forms used for 

declaring taxes collected by means of self-

taxation or deduction at source has been 

published in the Official Gazette, Part I, no. 

74 dated January 28, 2015. Form no. 101 

“Income tax return” and its guidelines are 

amended, with effect from the 2014 fiscal 

Ordinul nr. 4024 din 23 decembrie 2014 al 

președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală pentru modificarea și 

completarea Ordinului președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală nr. 

1950/2012 privind aprobarea modelului și 

conținutului formularelor utilizate pentru 

declararea impozitelor și taxelor cu regim de 

stabilire prin autoimpunere sau reținere la 

sursă a fost publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 2 din data de 5 ianuarie 2015. Se 

modifică formularul 101 „Declarație privind 

impozitul pe profit” și instrucțiunile de 
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year. The guidelines of the form no. 100 

“Statement regarding the payment 

liabilities due to the state budget” are 

amended. Also, the legal basis of the 

income tax for the revenues resulted from 

real estate - assets transfers due to the state 

budget is amended. Two new tax claims 

for financing some expenses in the health 

field are established: the quarterly tax due 

to cost-volume/cost-volume-result 

contracts and the tax due for the volume of 

drugs used that exceeds the volume 

established through contracts. Form no. 

101 “Income tax return” is provided in 

Annex no. 1 and its guidelines in Annex 

no. 2. 

completare ale acestuia, cu aplicabilitate și 

pentru anul fiscal 2014. Se modifică 

instrucțiunile de completare ale formularului 

100 „Declarație privind obligațiile la bugetul 

de stat”. De asemenea, se modifică temeiul 

legal al impozitului pe veniturile din 

transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal prevăzut de 

Nomenclatorul obligațiilor de plată la 

bugetul de stat. Apar două creanțe fiscale noi 

pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătății: contribuția trimestrială datorată 

pentru contractele cost-volum/cost–volum-

rezultat și contribuția datorată pentru volume 

de medicamente consumate care depășesc 

volumele stabilite prin contracte. În Anexa nr. 

1 se regăsește un model al formularului 101 

„Declarație privind impozitul pe profit”, iar 

în Anexa nr. 2 sunt prevăzute instrucțiunile 

de completare ale acestuia. 

VAT registration  Înregistrarea în scopuri de TVA 

Order no. 17 dated January 7, 2015 of the 

President of the Fiscal Administration 

National Agency for establishing the 

criteria for VAT registration has been 

published in the Official Gazette, Part I, no. 

16 dated January 9, 2015. This Order 

establishes the criteria for the VAT 

registration of companies established 

under Law no. 31/1990 on companies, that 

must register at the trade registry and 

apply for VAT registration in accordance 

with the Fiscal Code. This Order does not 

apply to Romanian branches that belong to 

tax payers with headquarters outside 

Romania, which have the obligation to 

register for VAT in Romania. Depending 

on the category of the applicant, the tax 

payer will submit with the fiscal 

authorities one of the following 

Ordinul nr. 17 din data de 7 ianuarie 2015 al 

președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală privind stabilirea 

criteriilor pentru condiționarea înregistrării în 

scopuri TVA a fost publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 16 din data de 9 ianuarie 

2015. Prezentul Ordin stabilește criteriile pe 

baza cărora se condiționează înregistrarea în 

scopuri de TVA a societăților comerciale care 

sunt înființate în baza Legii societăților nr. 

31/1990, care sunt supuse înmatriculării la 

registrul comerțului și care solicită 

înregistrarea în scopuri de TVA conform 

Codului fiscal. Sucursalele din România ale 

persoanelor impozabile care au sediul 

activității economice în afara României, care 

au obligația înregistrării în scopuri de TVA în 

România, nu intră sub incidența acestor 

prevederi. În funcție de categoria în care se 
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documents: (i) form no. 098 – VAT 

registration request, which must be 

submitted on the same day with the 

request for registration at the trade 

registry; (ii) form no. 010 – amended 

statement; (iii) form no. 099 – VAT 

registration request. The criteria for VAT 

registration, the necessary documents that 

must be submitted with the fiscal 

authorities as well as the evaluation 

method of the request and the settlement 

procedure are provided. The VAT 

registration request whether it is 

admissible or not will be issued and 

communicated to the tax payer. This Order 

is implemented as of February 1, 2015. The 

VAT registration requests submitted until 

the execution of this Order are settled 

according to the procedure in force at the 

date of the requests. 

încadrează persoana impozabilă solicitantă, 

aceasta va depune la organele fiscale 

competente unul dintre următoarele 

documente: (i) formularul 098 – cererea de 

înregistrare în scopuri de TVA, care trebuie 

depusă în aceeași zi în care s-a depus cererea 

de înmatriculare la registrul comerțului; (ii) 

formularul 010 – declarația de mențiuni; (iii) 

formularul 099 – cererea de înregistrare în 

scopuri de TVA. Sunt prevăzute criteriile în 

funcție de care se condiționează înregistrarea 

în scopuri de TVA, documentele necesare ce 

trebuie depuse la organele fiscale 

competente, precum și modalitatea de 

evaluare și de soluționare a solicitării de 

înregistrare. Soluționarea se finalizează prin 

emiterea deciziei de aprobare/respingere a 

înregistrării în scopuri de TVA, decizie ce va 

fi comunicată persoanei impozabile. 

Prezentul Ordin se aplică începând cu data 

de 1 februarie 2015. Solicitările de înregistrare 

în scopuri de TVA depuse până la data 

aplicării prezentului Ordin se soluționează 

conform procedurii în vigoare la data 

depunerii cererilor. 

VAT registration procedure upon request Procedura de înregistrare, la cerere, în 

scopuri de TVA 

Order no. 18 dated January 7, 2015 of the 

President of the Fiscal Administration 

National Agency on the approval of the 

VAT registration procedure upon request 

in accordance with the provisions of  

Article no. 153 paragraph (91) of the Fiscal 

Code, and on the approval of the form and 

contents of some of the forms has been 

published in the Official Gazette, Part I, no. 

32 dated January 15, 2015. The registration 

of tax payers is valid as of the notification 

of the decision regarding the VAT 

registration. Based on this decision, the 

Ordinul nr. 18 din data de 7 ianuarie 2015 al 

președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală pentru aprobarea 

Procedurii de înregistrare, la cerere, în 

scopuri de TVA potrivit prevederilor 

articolului 153 alineatul (91) din Codul fiscal 

și pentru aprobarea modelului și conținutului 

unor formulare a fost publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 32 din data de 15 ianuarie 

2015. Înregistrarea persoanei impozabile se 

consideră valabilă începând cu data 

comunicării deciziei de aprobare a 

înregistrării în scopuri de TVA. În baza 
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fiscal authority issues the VAT registration 

certificate that contains the registration 

date. A VAT registration notification form 

is provided in Annex no. 1 and in Annex 

no. 2 a template for the settlement of this 

request. The other annexes provide forms 

regarding the following: (i) VAT 

registration request; (ii) the admission 

decision regarding the VAT registration; 

(iii) the decision with regard to the 

rejection of the VAT registration request. 

This Order is implemented as of February 

1, 2015 and repeals Order no. 3330/2013 of 

the President of the Fiscal Administration 

National Agency on the approval of the 

VAT registration upon request in 

accordance with the provisions of Article 

no. 153 paragraph (91) letters b)-d) of the 

Fiscal Code, and on the approval of the 

form and contents of some of the forms.  

acestei decizii, organul fiscal emite certificatul 

de înregistrare în scopuri de TVA, având 

înscrisă data înregistrării. În Anexa nr. 1 este 

prezentat un model de notificare pentru 

soluționarea cererii de înregistrare în scopuri 

de TVA, iar în Anexa nr. 2 un model de 

referat privind soluționarea acestei cereri. 

Sunt prevăzute în cadrul celorlalte anexe 

modele privind: (i) cererea de înregistrare în 

scopuri de TVA; (ii) decizia privind 

înregistrarea în scopuri de TVA; (iii) decizia 

privind respingerea cererii de înregistrare în 

scopuri de TVA. Acest Ordin se aplică 

începând cu data de 1 februarie 2015 și 

abrogă Ordinul președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală nr. 

3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de 

înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA 

potrivit prevederilor articolului 153 alineatul 

(91) literele b)-d) din Codul fiscal și pentru 

aprobarea modelului și conținutului unor 

formulare. 

Amendments to the Fiscal Code Modificarea Codului fiscal 

Government Ordinance no. 4 dated January 

21, 2015 for amending and supplementing 

Law no. 571/2003 on the Fiscal Code has 

been published in the Official Gazette, Part 

I, no. 74 dated January 28, 2015. Tax payers 

established in Romania that had their VAT 

registration cancelled are obliged to pay in 

this period VAT for the taxable operations 

carried on. The provisions regarding the 

tax-free income are amended. The category 

regarding natural persons that are 

exempted from the payment of health 

contributions is amended. The provisions 

regarding the self-invoicing method and 

the category of natural persons who are 

exempted from the payment of health 

contributions will come into effect as of the 

Ordonanța nr. 4 din data de 21 ianuarie 2015 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 74 din data 

de 28 ianuarie 2015. Contribuabilii, persoane 

impozabile stabilite în România, cărora li s-a 

anulat înregistrarea în scopuri de TVA, nu 

beneficiază, în perioada respectivă, de 

dreptul de deducere a TVA-ului aferentă 

achizițiilor efectuate, dar sunt supuși 

obligației de plată a TVA colectată aferentă 

operațiunilor taxabile desfășurate în perioada 

respectivă. Se modifică prevederile 

referitoare la veniturile scutite de impozitul 

pe venit. Se modifică categoriile de persoane 

fizice exceptate de la plata contribuției de 

asigurări sociale de sănătate. Prevederile 
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enactment of the provisions of Article no. 

III point no. 8 of the Government 

Emergency Ordinance no. 92/2014 on the 

regulation of the fiscal-budgetary 

measures. The remaining provisions will 

come into effect as of February 1, 2015. 

referitoare la modul de autofacturare și 

categoriile de persoane fizice scutite de la 

plata asigurărilor de sănătate intră în vigoare 

la data intrării în vigoare a prevederilor 

articolului III punctul 8 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

Restul prevederilor intră în vigoare la data de 

1 februarie 2015. 

  

REGULATORY & COMPLIANCE REGLEMENTARE & COMPLIANŢĂ 

Minutes of findings and subsequent 

penalties 

Procesul-verbal de constatare și sancționare 

a contravențiilor 

Order no. 3743 dated December 9, 2014 of the 

President of the Fiscal Administration 

National Agency on the approval of the 

”Minutes of findings and subsequent 

penalties” form, used by the fiscal 

inspection personnel, authorized by the 

Fiscal Administration National Agency has 

been published in the Official Gazette, Part 

I, no. 959 dated December 30, 2014. The 

”Minutes of findings and subsequent 

penalties” standard form used by the fiscal 

inspection personnel, is approved. The 

standard forms, issued under the Order 

no. 843/2009 of the president of the Fiscal 

Administration National Agency will be 

used until the exhaustion of the existing 

stock, but no later than June 30, 2015. The 

”Minutes of findings and subsequent 

penalties” form is provided in Annex no. 1 

whilst the print features, its distribution 

application, application and storage mode 

are provided in Annex no. 2. 

Ordinul nr. 3743 din 9 decembrie 2014 al 

președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală pentru aprobarea 

formularului tipizat „Proces-verbal de 

constatare și sancționare a contravențiilor” 

utilizat de personalul cu atribuții de inspecție 

fiscală, împuternicit de către Agenția 

Națională de Administrare Fiscală a fost 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 959 

din data de 30 decembrie 2014. Se aprobă 

formularul tipizat „Proces-verbal de 

constatare și sancționare a contravențiilor” 

utilizat de personalul cu atribuții de inspecție 

fiscală. Formularele tipizate, emise în baza 

Ordinului președintelui Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală nr. 843/2009 vor fi 

utilizate până la epuizarea stocului existent, 

dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015. În 

Anexa nr. 1 se regăsește modelul „Procesului-

verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor”, iar în Anexa nr. 2 sunt 

prevăzute caracteristicile de tipărire, modul 

de difuzare, de utilizare și de păstrare a 

acestuia. 
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State aid in the animal breeding field Ajutor de stat în sectorul creșterii 

animalelor 

Government Decision no. 1179 dated 

December 29, 2014 on the implementation 

of a state aid scheme in the animal 

breeding field has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 967 dated 

December 30, 2014. A state aid scheme 

concerning administrative costs regarding 

the execution and maintenance of the 

genealogical registry as well as for costs 

regarding the tests for the establishment of 

the genetic quality or the genetic capacity 

of the livestock shall be established. The 

state aid shall be granted as subsidized 

services to the following: (i) 

microenterprises; (ii) small and medium 

enterprises; (iii) individual and family 

enterprises; (iv) professional individuals; 

(v) individuals with a producer certificate; 

(vi) legal entities in the agricultural field. 

The state aid is granted during 2015-2020 

for cattle, sheep, goats, pigs and horses. 

The relevant annexes provide forms 

regarding: (i) the initial annual state aid 

request; (ii) the schedule for the requested 

amount of money; (iii) the request for the 

state aid payment; (iv) the schedule for the 

requests regarding the state aid payment 

and the schedule for the state aid. 

Hotărârea nr. 1179 din 29 decembrie 2014 a 

Guvernului României privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii 

animalelor a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 967 din data de 30 

decembrie 2014. Se instituie o schemă de 

ajutor de stat având ca obiectiv acoperirea 

costurilor administrative aferente întocmirii 

și menținerii registrului genealogic, precum și 

a costurilor aferente testelor pentru 

determinarea calității genetice sau a 

randamentului genetic al șeptelului. Ajutorul 

de stat este acordat sub formă de servicii 

subvenționate următoarelor categorii: (i) 

microîntreprinderilor; (ii) întreprinderilor 

mici și mijlocii; (iii) întreprinderilor 

individuale și familiale; (iv) persoanelor fizice 

autorizate; (v) persoanelor fizice care dețin 

certificat de producător/atestat de 

producător; (vi) persoanelor juridice care își 

desfășoară activitatea în domeniul producției 

de produse agricole. Ajutorul de stat se 

acordă pe perioada 2015–2020 pentru rasele 

de animale din speciile taurine, bubaline, 

ovine, caprine, porcine și ecvine. În anexele 

relevante se regăsesc modele privind: (i) 

cererea inițială anuală de solicitare a 

ajutoarelor de stat; (ii) situația centralizatoare 

cu sumele solicitate; (iii) cererea de plată a 

ajutorului de stat; (iv) centralizatorul cererilor 

de plată a ajutorului de stat și situația 

centralizatoare a ajutorului de stat 

The notification of end products based on 

medicinal plants, aromatic plants and 

beehive products 

Notificarea produselor finite pe bază de 

plante medicinale, aromatice și produse ale 

stupului 

Order no. 1946 dated December 17, 2014 of 

the minister of agriculture and rural 

Ordinul nr. 1946 din data de 17 decembrie 2014 

al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 
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development on the approval of the 

Procedure for notification of products 

based on medicinal plants, aromatic plants 

and beehive products by economic 

operators, and which are considered as 

food supplements or products for internal 

or external use has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 950 dated 

December 29, 2014. The procedure 

establishes the general rules regarding the 

procurement of the merchandising notice 

from the National Service for Medicinal 

Plants, Aromatic Plants and Beehive 

Products (NSMPAPBP). This Order does 

not apply to cosmetic products, food 

supplements containing solely vitamins 

and minerals and to drugs containing 

medicinal plants with traditional use 

which are approved by the Ministry of 

Health. The scope of the notice is the 

issuance of the certificate notice, which is 

required in order to bring on the market 

products considered as food supplements 

or products for external use. The certificate 

notice is valid as long as the product’s 

composition and quality remain the same. 

The certificate notice cannot be transferred 

and it offers the operator the exclusive 

right to merchandise the product on the 

Romanian territory. The owner has the 

obligation to update the information on the 

label and flyer of the notified food 

supplements and products for external use 

if the national and European requirements 

are amended. In order to sale it on a 

foreign market, the Free Sale Certificate 

from NSMPAPBP is required. Such 

certificate is issued only for one foreign 

market, but it may contain more than one 

notified product. The notification for food 

supplements is provided in Annex no. I. 

pentru aprobarea Procedurii privind modul 

de realizare a notificării produselor finite pe 

bază de plante medicinale, aromatice și 

produse ale stupului care se notifică de către 

operatorii din domeniu și se încadrează ca 

suplimente alimentare, produse de uz intern 

sau extern, exclusiv produsele cosmetice a 

fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

950 din data de 29 decembrie 2014. Procedura 

stabilește regulile generale privind obținerea 

avizului de la Serviciul Național pentru 

Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale 

stupului (SNPMAPS) de comercializare pe 

piața din România de către operatorii care 

vor să introducă pe piață astfel de suplimente 

alimentare sau produse de uz extern. Nu 

intră sub incidența prezentului Ordin 

produsele cosmetice, suplimentele alimentare 

care conțin exclusiv vitamine și minerale și 

medicamentele din plante medicinale cu 

utilizare tradițională care sunt avizate de 

Ministerul Sănătății. Notificarea are ca 

rezultat eliberarea avizului/certificatului de 

notificare ca document obligatoriu pentru 

punerea pe piață a produselor încadrate în 

categoria suplimentelor alimentare sau a 

produselor de uz extern. Avizul/certificatul 

de notificare este valabil atâta timp cât nu se 

modifică compoziția și calitatea produsului. 

Acesta nu este transmisibil și conferă dreptul 

exclusiv al operatorului care l-a obținut de a 

comercializa produsul pe teritoriul României. 

Deținătorul are obligația actualizării 

informațiilor înscrise pe eticheta și prospectul 

suplimentelor alimentare și a produselor de 

uz extern notificate, în cazul modificării 

cerințelor legislative comunitare și naționale. 

Pentru vânzarea pe piața externă este 

necesară obținerea de la SNPMAPS a 

certificatului de liberă vânzare, denumit Free 

Sale Certificate, care se eliberează pentru o 
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The notification for products for external 

use is provided in Annex no. II and the 

legal framework applicable to food 

supplements and products for external use 

is provided in Annex no. III. 

singură piață externă, dar poate cuprinde mai 

multe produse notificate. În Anexa nr. I este 

prevăzută notificarea suplimentelor 

alimentare. În Anexa nr. II este prevăzută 

notificarea produselor de uz extern, iar în 

Anexa nr. III este prevăzut cadrul legal căruia 

i se supun suplimentele alimentare și 

produsele de uz extern. 

Simplified customs clearance formalities Procedurile simplificate de vămuire 

Order no. 163 dated January 22, 2015 of the 

President of the Fiscal Administration 

National Agency on the approval of the 

Norms regarding the simplified customs 

clearance formalities has been published in 

the Official Gazette, Part I, no. 74 dated 

January 28, 2015. The norms regarding the 

simplified customs  clearance formalities 

are provided in the annex which contains 

the following: (i) the general provisions; 

(ii) the simplified customs clearance 

formalities; (iii) the simplified customs 

clearance formalities for warehouses; (iv) 

the simplified customs clearance 

formalities for inward processing; (v) the 

simplified customs clearance formalities 

for outward processing; (vi) simplified 

customs clearance formalities for export. 

The forms the legal entities must fill in are 

provided in the annexes to the Norms: (i) 

the commitment statement; (ii) the 

arrival/loading notification; (iii) the 

minutes. This Order repeals Order no. 

5465/2007 of the Vice president of the 

Fiscal Administration National Agency on 

the approval of the Norms regarding the 

simplified customs clearance formalities. 

Ordinul nr. 163 din data de 22 ianuarie 2015 al 

președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală pentru aprobarea 

Normelor privind procedurile simplificate de 

vămuire a fost publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 74 din data de 28 ianuarie 2015. 

În anexă sunt prevăzute normele privind 

procedurile simplificate de vămuire. În 

cadrul anexei sunt prezentate următoarele 

aspecte: (i) dispozițiile generale; (ii) 

procedurile simplificate de vămuire pentru 

punerea în liberă circulație; (iii) procedurile 

simplificate de vămuire pentru regimul de 

antrepozitare vamală; (iv) procedurile 

simplificate de vămuire pentru regimurile de 

perfecționare activă, transformare sub control 

vamal și admitere temporară; (v) procedurile 

simplificate de vămuire pentru regimul de 

perfecționare pasivă; (vi) procedurile 

simplificate de vămuire la export. În anexele 

la norme sunt prevăzute modele de 

formulare ce trebuie completate de către 

persoanele juridice: (i) declarația-angajament; 

(ii) notificarea de sosire/informare de 

încărcare; (iii) procesul-verbal. Prezentul 

Ordin abrogă Ordinul vicepreședintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

nr. 5465/2007 pentru aprobarea Normelor 

privind procedurile simplificate de vămuire. 
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For additional information, you may 

contact: 

Pentru informații suplimentare, puteți 

contacta: 

  

  

Ioan Roman 

Managing Associate 

Marius Pătrășcanu 

Partner 

ioan.roman@maravela.ro marius.patrascanu@maravela.ro 

  

This publication contains general 

information only, and it should not be 

considered as legal, tax, accounting 

opinion or other professional advice or 

services. This publication is not a 

substitute for such professional advice or 

services, nor should it be used as a basis 

for any decision or action that may affect 

your finances or your business. Before 

making any decision or taking any action 

that may affect your finances or your 

business, you should consult a qualified 

professional adviser.  

 

Această publicație are caracter informativ 

și nu trebuie asimilată unei opinii juridice, 

fiscale, contabile sau unei alte forme de 

consultanță/serviciu profesional. Acest 

buletin informativ nu are rolul să 

înlocuiască astfel de servicii sau opinii 

profesionale și nici nu trebuie să stea la 

baza unei decizii care să aibă un impact 

asupra patrimoniului sau afacerii 

dumneavoastră. Înainte de implementarea 

unor astfel de decizii sau acțiuni, vă 

recomandăm să discutați cu un consultant 

autorizat.  

 

 

 


