HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
privind aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor,
provenind din activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

Nr. 82 din 11.10.2017

În temeiul:
1. Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2. Ordinul comun 2326/2.855/2017 publicat în Monitorul Oficial al României nr.717/2017 privind
stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art.60. pct.3 din Legea
nr.227/2015 privind codul fiscal
3. OG nr. 57 / 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și
completările ulterioare
4. Legii nr. 1/2011 – Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare
5. Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată și actualizată
6. Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare, cu modificările și completările ulterioare
7. Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Beneficiază de scutire de impozit pentru veniturile din salarii angajații Universității Tehnice din
Cluj-Napoca care desfășoară activitate de cercetare - dezvoltare și inovare, astfel cum aceasta este
definită de OG nr. 57/2002 cu modificările și completările ulterioare, care fac parte din echipa unui
proiect/contract de cercetare-dezvoltare şi inovare la care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este
coordonator sau partener, sunt încadrați în proiect în baza unui contract individual de muncă și
îndeplinesc toate condițiile impuse de art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 precum și cele din Ordinul
nr. 2326/2017, începând cu salariile aferente lunii noiembrie 2017.
Art.2 Directorii/responsabilii de proiect/contract de cercetare-dezvoltare şi inovare pot solicita scutirea
de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru persoanele incluse ca membri în echipa
proiectului/contractului, angajate conform legislaţiei în vigoare, prin completarea Fişei proiectului de
cercetare-dezvoltare şi inovare - Anexa 1 şi a Declaratiei/Certificatului directorului/responsabilului
de proiect - Anexa 2. Responsabilitatea cu privire la corectitudinea datelor prezentate în Anexa 1 şi
Anexa 2 apartine în totalitate directorului/responsabilului de proiect/contract de cercetare-dezvoltare
şi inovare.
Anexele 1 şi 2 vor fi actualizate ori de câte ori intervine o modificare a contractului/proiectului de
cercetare-dezvoltare şi inovare, care afectează planificarea iniţială a proiectului/contractului (de
exemplu perioada de desfăşurare, bugetul, membrii echipei de cercetare, indicatorii de rezultat, etc.).
Art.3 Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă lunar, în limita
cheltuielilor de personal alocate în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, doar pentru

persoanele care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare
contractului/proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare.

și

inovare

în

cadrul

Art.4 Documentele justificative necesare pentru încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului
pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare – dezvoltare
şi inovare în cadrul proiectelor sunt:
1. Documentul care contine datele de identificare ale proiectului/contractului de cercetaredezvoltare şi inovare - Fişa proiectului/contractului de cercetare-dezvoltare şi inovare - Anexa
1;
2. Declaratia/Certificatul directorului/responsabilului de proiect/contract -Anexa 2;
3. Fişa de pontaj aferentă proiectului;
4. Statul de plată corespunzător proiectului;
5. Fişele postului aferente persoanelor nominalizate în Anexa 2.
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 DMCDI – Departamentul
pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării.
Pentru proiectele/contractele noi: directorii/ responsabilii de proiect/contract de cercetaredezvoltare şi inovare vor depune la DMCDI, o dată cu semnarea proiectului/contractului, şi
documentele specifice - Anexele 1 şi 2 la prezenta instrucţiune (in 4 exemplare).
Directorul DMCDI convoacă reprezentanții DMCDI, Directiei Economice și ai DRU pentru avizarea Fişei
proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare - Anexa 1 si Anexa 2.
În urma avizării, Anexele 1 şi 2 vor fi transmise Prorectorului care are în atribuții “Cercetare Științifică”
spre validare, iar apoi Rectorului UTCN spre aprobare.
În situatia în care intervin schimbari, directorul de proiect va depune Anexele 1 si 2 cu modificările
solicitate pentru avizare și aprobare.
După aprobare, Anexele 1 si 2, vor fi comunicate direcțiilor de specialitate din cadrul UTCN.
Art.5 Lunar se vor întocmi pontaje, care să reflecte separat angajații care beneficiază de scutire față de
angajații care nu beneficiază de scutire. DMCDI va urmări ca informația din pontaje să coincidă cu cea
din Anexa 2 a prezentei hotărâri.
Art.6 DMCDI și DRU vor urmări ca aplicația de salarizare să asigure calculul corect al salariilor scutite de
impozitare și reflectarea separată față de salariile impozitate.
.
Rector,
Prof. Dr. Ing. Vasile ȚOPA

Vizat
Biroul Juridic

Prorector Cercetare Științifică
Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi

Director economic
Ec. Adriana Ochiș

Departament Resurse Umane
Ec. Paul Uglea

ANEXA 1
APROBAT,
RECTOR UTCN
Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA

FISA PROIECTULUI/CONTRACTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI
INOVARE
TITLUL SI DATELE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI/CONTRACTULUI
(219 caractere, inclusiv spatii):

DIRECTOR / RESPONSABIL PROIECT / CONTRACT:

DEPARTAMENT:

SCOPUL PROIECTULUI/CONTRACTULUI:

DOMENIUL DE CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE:

OBIECTIVELE PROIECTULUI/CONTRACTULUI:
1.
2.
3.
4.
...
n
1

ACRONIM (19
caractere):

PERIOADA DE DESFASURARE:
de la (aaaa/ll/zz):

____/__/__

la (aaaa/ll/zz):

____/__/__

TIPUL SURSEI DE FINANTARE:
public

privat

national

extern

Avizat Directia Financiar Contabila

BUGETUL PROIECTULUI/CONTRACTULUI:
CAPITOL BUGETAR *

VALOARE (lei)

T O T A L P R O I E C T:

PONDERE (%)

100,00 %

CARACTERUL DE NOUTATE SI / SAU INOVATIV AL REZULTATULUI1 (760 caractere, inclusiv spatii):

1

CRITERII DE EVALUARE CARACTER DE NOUTATE ȘI/SAU INOVATIV AL REZULTATULUI
 Activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire
la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea
practică imediată.
 Investigații originale desfășurate pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea unui obiectiv practic, specific
 Producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau
îmbunătăţirea substanţială a celor existente, prin metode inovative
 Implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit ori a unei metode de marketing
sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relaţiilor externe.
 Introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori îmbunătăţit substanţial în privinţa
caracteristicilor şi utilizărilor sale. Îmbunătăţirile substanţiale pot fi ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor
sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale utilizării sau ale altor caracteristici funcţionale.
 Punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de distribuţie noi sau îmbunătăţite considerabil, care implică
schimbări semnificative în ceea ce priveşte tehnicile, echipamentele şi/sau programele de calculator.

2

INDICATORII DE REZULTAT DEFINITI (rezultatele cuantificabile angajate prin proiect):
1.
2.
3.
...
N
*Pentru fiecare tip de proiect/contract se vor trece capitolele de cheltuieli din Devizul Antecalcul

DIRECTOR / RESPONSABIL
PROIECT / CONTRACT
Nume si prenume
Semnatura
Data

Numele şi prenumele
AVIZAT,
DMCDI,

Semnatura

1
2
3
AVIZAT,
Direcția economică,
1
2
3
AVIZAT,
DRU
1
2
3

3

ANEXA 2
APROBAT,
RECTOR UTCN
Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA

DECLARATIE/CERTIFICARE A DIRECTORULUI/RESPONABILULUI
DE CONTRACT/PROIECT

Departamentul:

Proiectul/Contractul nr:
Cu finanţare:

____/__________

publică / privată / naţională / externă

Director / responsabil de proiect / contract:
Titlul proiectului:

Prin prezenta certificăm că proiectul/contractul de cercetare-dezvoltare şi inovare, este definit conform
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare şi conţine toate elementele definitorii ale proiectului conform Ordinului 2326/2017 publicat
în Monitorul Oficial al Romaniei nr.717/2017.
Astfel, solicităm scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru persoanele
nominalizate mai jos, care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel cum aceasta este definită
de OG nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care fac parte din echipa proiectului/contractului de
cercetare-dezvoltare şi inovare cu nr ……………….. :

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Avizat DRU
Durata
Funcţia în
contractului de
proiect / contract
muncă

1
2
3
4
…
n

1

Domeniul de
cercetare, dezvoltare
şi inovare

Menţionăm că persoanele nominalizate mai sus sunt angajate /vor fi angajate cu contract individual de
muncă pe proiectul/contractul cu nr. ……………………., iar plata salariului se face din bugetul alocat
proiectului/contractului de cercetare-dezvoltare şi inovare.

DIRECTOR/RESPONSABIL
PROIECT /CONTRACT
Nume si prenume
Semnatura
Data

2

