
EVOLUȚIA REDEVENȚEI MINIERE

1. LEGEA MINELOR NR. 61/1998 2% DIN VALOAREA PODUCTIEI MINIERE
2. ORDONANTA NR. 47/2002
aprobată prin LEGEA NR. 606/2003 6% DIN VALOAREA PRODUCTIEI MINIERE
3. LEGEA MINELOR NR. 85/2003 6% DIN VALOAREA PRODUCTIEI MINIERE CU 

REDUCEREA CHELTUIELILOR DE PRELUCRARE
PREPARARE/PROCESARE

4. ORDONANTA DE URGENTA NR. 101/2007 10% DIN VALOAREA PRODUCTIEI MINIERE
5. LEGEA NR. 262/2009 de aprobare a O.U.G.
NR. 101/2009 0,35 euro/U.P.M. – ROCI TARI

0,40 euro/U.P.M.  - NISIPURI SI PIETRISURI
6. PERIOADA 2009-2013
......................................................................................................................................................
ANUL CURS LEU/EURO COTE VALORICE

PE  UNITATEA DE PRODUCTIE PROCENT
ROCI TARI NISIP SI PIETRIS
0,35 EURO 0,40 EURO 2009/2013

2009 3,7364 1,31 1,50
2010 4,2688 1,50 1,71
2011 4,2655 1,49 1,70
2012 4,3001 1,51 1,72
2013 4,5223 1,58 1,81
CRESTERE PERIOADA 2009/2013 21%

NOTA: cursul leu/euro este dat de cursul la data de 01 octombrie din anul anterior
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APPA
PATRONATUL ASOCIATIA PRODUCĂTORILOR DE AGREGATE MINERALE DIN  ROMÂNIA
Strada D.I. MENDELEEV Nr. 36-38, Corp vechi, Etaj 4, Cam. 4 ,Sector 1. Bucureşti,
www.appa.org.ro
Telefon 0314379962; 0264354904. 
Mobile   0744564702, 0722344156.

LISTA CU TAXELE LISTA CU TAXELE ŞI IMPOZITELE NOI ŞI MAJORATE LISTA CU TAXELE ŞI 
IMPOZITELE NOI ŞI MAJORATE ÎN ANUL2013, CU INFLUIENȚA NEGATIVĂ IN MEDIUL ECONOMIC 

DE AFACERI ÎN ROMÂNIA

1. Persoanele fizice care deţin mai mult de 3 capete de vaci şi bivoliţe, peste 9 capete de ovine şi caprine, peste 5 capete de
porc pentru îngrăşat, peste 49 de familii de albine şi peste 99 pe capete de pasări de curte vor plăti un impozit de 16% şi
CAS pe veniturile din creşterea şi exploatarea animalelor şi din valorificarea produselor de origine animală.

2. Persoanele fizice care deţin peste 2 ha de cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr şi hamei pe rod, peste 1,5
ha de leguminoase pentru boabe şi pomi pe rod, peste 1 ha de tutun, peste 0,5 ha vie pe rod şi legume în câmp, peste 0,3 ha
de flori şi plante ornamentale şi peste 0,2 ha de legume în spaţii protejate vor plăti, de asemenea, un impozit de 16% şi CAS
pe veniturile din creşterea şi exploatarea animalelor şi din valorificarea produselor de origine animală.

Potrivit informaţiilor furnizate de ziarul Gândul de ANAF, până la data de 26.07.2013 au fost înregistrate 162.933 de declaraţii
privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit pentru anul 2013 (formular 221). În total, la nivel national
există aproximativ un milion de exploataţii fiecare având o dimensiune de peste 2 ha.

3. Persoanele fizice care obţin venituri considerate dividende, reprezentând sume plătite de societate pentru bunurile sau
serviciile furnizate în favoarea asociatilor, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia vor
plăti impozit de 16% pe veniturile considerate dividende.

4. Persoanele fizice care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură vor plăti impozit de 16% şi CAS.



5. Orice angajat care primeşte o diurnă pe perioada delegării mai mare de peste 2,5 ori decât nivelul stabilit pentru
personalul instituţiilor publice va achita un impozit pe venit şi CAS la indemnizaţia şi orice alte sume de aceeaşi natură
primite de toţi angajaţii pe perioada delegării, pentru partea care depăşeşte limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru
personalul instituţiilor publice.

6. Berea se va scumpi după ce Guvernul a introdus o acciză suplimentară de 10 euro/hl de produs la berea din
amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato este mai mică de 30%.

7. O nouă taxă a fost introdusă pentru băuturile fermentate, şi anume o acciză suplimentară de 25 euro/hl de produs
pentru băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care ponderea de alcool absolut provenită din fermentarea
exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%.

8. Acciză pentru bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor: acciză de 1 euro/gram pentru bijuteriile cu
până la 14k şi de 2 euro/gram pentru cele peste 14k.

9. Hainele de blană vor costa mai mult. Statul a decis să introducă o acciză pentru confecţii din blănuri naturale:
acciză cuprinsă între 50 şi 1.200 euro/bucată, în funcţie de costul de achiziţie al blănurilor.

10. Pasionaţii de iahturi vor scoate mai mulţi bani din buzunare. Acciza pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu
sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă va fi de 500 euro/metru
liniar pentru iahturile şi navele care au lungimea egală sau mai mare de 8 metri şi acciză 10 euro/CP pentru navele cu
motor peste 100 de cai-putere.

11. A fost introdusă şi o nouă acciză pentru autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau
achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cmc:
acciză de 1 euro/cmc.



12. Acciză pentru arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv:
acciză cuprinsă între 50 şi 1.500 euro/bucată, în funcţie de costul de achiziţie al armelor.

13. Acciză pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele prevăzute anterior: acciză cuprinsă între
0,1 şi 0,4 euro/bucată în funcţie de costul de achiziţie.

14. Taxă specială de 0,5% aplicată veniturilor obţinute din exploatarea resurselor naturale, altele decât
gazele naturale.

15. Guvernul a decis aplicarea unei taxe de 60% asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a
dereglementarii preţurilor din sectorul gazelor naturale de către operatorii economici care desfăşoară cumulativ
activităţi de extracţie şi comercializare.

16. Energia electrică şi gazele se vor scumpi. Taxă pe monopolurile naturale (energie electrică şi gaze naturale),
în valoare de 0,1 lei/MWh pentru energia transportată către sistemele de distribuţie, de 0,75 lei/MWh în cazul
cantităţii distribuite şi de 0,85 lei/MWh pentru cantitatea transportată numai prin sistemul de transport.

17. La categoria „alte taxe locale”, Guvernul a aprobat introducerea unei taxei pentru îndeplinirea procedurii de
divorţ pe cale administrativă. Taxa a fost stabilită la 500 lei şi va reprezenta venit la bugetul local.

18. În ianuarie a.c., primăriile au primit dreptul - prin Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 2013 - să indexeze valoarea
taxelor şi impozitelor locale din 2013, iar multe au profitat de acest lucru pentru a majora dările pe care le plăteşte
populaţia.

19. După 3 ani de amânări, de la 1 aprilie a intrat in vigoare coplata în sistemul sanitar. Bolnavii vor achita la
externare între 5 si 10 lei, in funcţie de spitalul unde vor fi ingrijiţi.



19. După 3 ani de amânări, de la 1 aprilie a intrat in vigoare coplata în sistemul sanitar. Bolnavii vor achita la
externare între 5 si 10 lei, in funcţie de spitalul unde vor fi ingrijiţi.

20. La începutul lunii februarie Guvernul României a emis Ordonanţa de Guvern 9/20013, privind înmatricularea
autoturismelor noi sau second hand pe teritoriul României. Taxa pe timbru de mediu este mai mare cu zece la sută
faţă de vechea taxă de poluare.

21. Taxele judiciare de timbru sunt datorate de către toate persoanele fizice şi juridice şi reprezintă plata serviciilor
prestate de către instantele judecătoreşti, precum si de catre Ministerul Justitiei şi Parchetul de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Justitie. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru a fost
publicată în Monitorul Oficial din 29 iunie 2013.

22. Acciza pentru bere majorată de la 0,748 euro/hl/grad Plato la 0,8228 euro/hl/grad Plato.

23.Acciza pentru berea realizată de micii producători majorată de la 0,43 euro/hl/grad Plato la 0,473 euro/hl/grad
Plato.

24. Acciza specifică la ţigarete majorată de la 53,18 euro/1.000 ţigarete la 56,71 euro/1.000 ţigarete.

25. Cotă majorată de impozit, de 50%, pentru veniturile din prestarea de servicii în România sau în afara României,
dividende, dobânzi, comisioane, redevenţe şi din exercitarea unei profesii libere plătite într-un stat cu care România
nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

26. Accizele pentru alcool etilic majorate de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur.



INFLUIENȚA ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI DIN ROMÂNIA DATORAT APLICĂRII MAJORĂRII REDEVENȚEI,
TAXELOR, IMPOZITELOR SAU INTRODUCEREA ALTORA

1.Orice aplicare de majorare a redevenței, taxelor, impozitelor sau introducerea altora noi ar trebui să fie făcută pe baza unei
evaluări de la caz la caz (pe producția minieră) cu potențiale efecte negative în alte sectoare de activitate economică;

2.Majorarea dărilor sau introducerea altora aplicată la resursele minerale din care rezultă produse miniere naționale trebuie să
aibă în vedere a se aplica și la produsele importate pentru a se împiedica punerea industriei naționale a materialelor de
construcții la un dezavantaj competitiv;

3.Impozitarea resurselor minerale este un instrument fiscal neadecvat pentru a promova eficiența utilizării resurselor minerale;

4.Majorarea redeventei, taxarea și impozitarea resurselor minerale trebuie să prevadă stimutente pentru îmbunătățirea
eficienței resurselor minerale,
-(Taxa Văcăroiu 7 lei/mp, Taxa ANAR minim 0,51 lei/m, pentru suprafața perimetrului, --Garanție financiară pentru refacerea
mediului impusă de ANRM fără prevedere legislativă de 10.000 lei/ha,
- O.G. nr. 6/20013, impozit lunar de 0,50% aplicat la veniturile obținute care sunt luate la stabilirea cifrei de afaceri potrivit
reglementărilor contabile. );

5.Impozitarea resurselor minerale face ca producția să se reducă, crescând riscurile de aprovizionare cu materii prime minerale
din țară;

6.Creșterea poverii fiscale are implicații negative în promovarea producției durabile și eficiente în valorificarea resurselor
minerale naturale;

7.Impozitarea resurselor minerale are efecte adverse în momentul în care ne confruntăm cu o concurență acerbă și uneori
neloială din țarile terțe;

8. MAJORAREA POVERII FISCALE PRIN REDEVENȚĂ, TAXE ȘI IMPOZITE SUBMINEAZĂ ÎN MOD SEMNIFICATIV
CAPACITATEA ROMÂNIEI DE A ASIGURA APROVIZIONAREA INTERNĂ CU MATERII PRIME MINERALE
ESENȚIALE ȘI PENTRU UN NUMĂR IMPORTANT DE INDUSTRII DIN AVAL.



MEDIUL DE AFACERI PENTRU AGREGATELE  MINERALE RELATIE  BENEFICIAR (CONSTRUCTOR) , 
INTERMEDIAR

PRODUCATOR  DE AGREGATE  MINERALE (NEPROTEJAT), TITULAR DE LICENȚĂ SAU PERMIS DE EXPLOATARE.  

1.BENEFICIARUL  propune să  cumpere cu 6 lei/tona agregate minerale de la un PRODUCĂTOR (NEPROTEJAT) care vrea 
să livreze  cu 6 lei/tona cu plata la 60 de zile. 

2.INTERMEDIARUL (CONSTITUIT DIN BENEFICIAR + ALTII), îi oferă PRODUCĂTORULUI  sa cumpere cu 8 lei /tona de 
agregate  cu plata la 60 – 90 de  zile și acesta acceptă. 

3.INTERMEDIARUL  simultan propune BENEFICIARULUI   să-i  vânda cu 4 lei/tona de agregate, cu plata la livrare  care 
bineinteles ca accepta!

4.Practic INTERMEDIARUL cumpara cu 8 lei/t  și vinde cu 4lei/t atâta timp cât este dispus PRODUCĂTORUL să livreze marfa  
cu plata  ÎNTÎRZIATĂ SAU ulterior  termenelor stabilite  la  90 -120 zile!

5. PRODUCĂTORUL se revolta nu mai livrează  marfă,  INTERMEDIARUL  care a încasat de la CONSTRUCTOR plata lunară,  
în conturi nu are niciun  BAN .  Pe baza solicitărilor PRODUCATORULUI  intra în insolvența.

6.CONSTRUCTORUL a câștigat 2 lei /tona, INTERMEDIARUL a câștigat si el 4 lei/ tona și toată paguba pe producția livrată 
fară a fi plătită ramâne in sarcina PRODUCATORULUI, care intră în faliment.

Agregate minerale livrate și neachitate valoarea  de peste 4 miliarde de lei 

SOLUTIE PROPUSĂ

1-Prețurile pentru agregatele minerale  utilizate la elaborarea  documentațiilor pentru lucrările de investiții să fie MINIME nu
maxime așa cum sunt prevăzute acum!
2. Achiziționarea agregatelor minerale să se facă numai de la producătorii care dețin licențe de exploatare sau permis de 
exploatare,  in baza unor documente cu regim special.

Secretar general APPA,
Dr. ing. geol. Laurentiu Bogatu


