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În acest număr: 

Procedura de înscriere în Registrul Ministerului Economiei, 

Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor 
economici autorizați să desfășoare operațiuni de valorificare 

a deșeurilor a fost adoptată  

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, operatorii economici care 

desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor au obligația de a se înscrie la 

Ministerul Economiei într-un registru dedicat acestora.  

Adoptarea Ordinului nr. 1422/2016, care reglementează procedura de înscriere 

în Registrul operatorilor economici autorizați care desfășoară operațiuni de 

valorificare a deșeurilor, contribuie la clarificarea și îmbunătățirea cadrului 

legislativ aplicabil în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv al celui referitor la 

deșeurile de ambalaje.    

Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la 

Fondul pentru mediu" este supus dezbaterii publice 

În urma modificărilor legislative efectuate recent în domeniul taxelor și 

contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, pe 16 ianuarie 2017 Ministerul 

Mediului a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul 

pentru mediu", pe care are în vedere să îl adopte în scurt timp pentru a asigura 
corelarea cadrului legal aplicabil în materia contribuțiilor la Fondul pentru mediu.  

Scurtă prezentare a instrucțiunilor emise de Grupul de Lucru 

Articolul 29 privind Protecția Datelor, despre Responsabilii 
cu Protecția Datelor 

În data de 13 decembrie 2016, Grupul de Lucru Articolul 29 privind Protecția 

Datelor (“WP29”) a adoptat instrucțiunile (”Instrucțiunile”) referitoare la 
responsabilii cu protecția datelor (“Responsabilii cu Protecția Datelor”). 

Instrucțiunile au drept scop clarificarea prevederilor relevante din Regulamentul 

General privind Protecția Datelor (“RGPD”), pentru a oferi ajutor persoanelor 

împuternicite de operatori și operatorilor, în vederea conformării cu legea, dar și 

pentru a asista în rolul lor Responsabilii cu Protecția Datelor. Instrucțiunile 

conțin, de asemenea, recomandări de bune practici formate pe baza experienței 
câștigate în anumite state membre. 
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Modificări ale Codului Fiscal  

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost modificată și completată potrivit 
Legii nr. 2/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 36/ 12.01.2017. 

Legea nr. 2/2017 aduce modificări titlurilor IV „Impozit pe venit” și V „Contribuții 
sociale obligatorii”. 

Modificări asupra Ordinului privind încadrarea  

în activitatea de creație de programe pentru calculator 

Ordinul 2284/2016  privind încadrarea în activitatea de creație de programe 

pentru calculator a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 22 / 09.01.2017. 

Formularul 088 a fost abrogat 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Bogdan-Nicolae Stan a 

abrogat formularul 088 (Declarația pe propria răspundere pentru evaluarea 

intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică 

operațiuni din sfera TVA). 
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Procedura de înscriere în Registrul Ministerului Economiei, 

Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor 
economici autorizați să desfășoare operațiuni de valorificare 

a deșeurilor a fost adoptată  

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, operatorii economici 

autorizați din punct de vedere al protecției mediului să desfășoare operațiuni de 

valorificare au obligația ca pe lângă autorizația de mediu/autorizația integrată de 

mediu să fie înscriși și la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul 

de Afaceri.  

În Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 

1.422/2016 pentru adoptarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, 

Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care 

desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor, reglementându-se astfel 

procedura de înscriere în Registrul operatorilor economici autorizați care 

desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor. 

Prevederi esențiale: 

 Înscrierea în Registrul operatorilor economici autorizați care desfășoară 

operațiuni de valorificare a deșeurilor (”Registru”) se realizează în termen 

de 30 de zile de la depunerea cererii. Cererea se poate depune la 

registratură sau prin poștă la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor 

cu Mediul de Afaceri; 

 După înscrierea în Registru, operatorii economici autorizați ca 

valorificatori de deșeuri trebuie să depună anual o reconfirmare de 

înscriere până la 31 martie; 

 La reconfirmarea înscrierii în Registru, operatorul economic trebuie să 

ofere informații referitoare la realizările pe anul precedent, precum: cifra 

de afaceri, cantitatea deșeurilor valorificată și numărul de angajați; 

 Registrul este public, putând fi accesat pe site-ul Ministerului Economiei, 

indicându-se expres toate categoriile de deșeuri pe care operatorul 

economic este autorizat să le valorifice, conform autorizației de 

mediu/autorizației integrate de mediu pe care o deține. 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest lucru? 

Adoptarea procedurii de înscriere în Registrul operatorilor economici autorizați 

care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor contribuie la îmbunătățirea 

cadrului legal aplicabil în domeniul deșeurilor, inclusiv al deșeurilor de ambalaje.  

Luând în considerare și ultimele modificări legislative realizate la sfârșitul anului 

2016, în legătură cu Metodologia de calcul la Fondul de mediu, prin 

reglementarea modalității de îndeplinire a obiectivelor anuale de valorificare în 

mod individual de către operatorii economici responsabili cu gestionarea 

deșeurilor de ambalaje, rezultate din introducerea pe piață a produselor 

ambalate sub denumire proprie, această procedură vine în întâmpinarea acestor 

operatori economici, care aleg să își îndeplinească în mod individual obligațiile în 

materia gestionării deșeurilor de ambalaje, și nu prin intermediul unui OTR, 

asigurându-le un registru transparent cu toți operatorii economici valorificatori 

de deșeuri pe care îi pot contracta în scopul îndeplinirii obligațiilor proprii. 
 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

Ovidiu Balaceanu 
Managing Associate Reff & Associates 
+40 723 190 064 
obalaceanu@reff-associates.ro  
 
Silvia Axinescu 
Managing Associate Reff & Associates 

+40 21 207 54 28 
maxinescu@reff-associates.ro  

 

 

mailto:obalaceanu@reff-associates.ro
mailto:maxinescu@reff-associates.ro
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Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la 
Fondul pentru mediu" este supus dezbaterii publice 

Pe 16 ianuarie 2017, Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu Proiectul de 

ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind 

obligaţiile la Fondul pentru mediu", supunând astfel dezbaterii publice modelul și 

conținutul Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu pe care are în 

vedere să o adopte în scurt timp pentru a asigura instrumentele legale prin care 

contribuabilii își pot îndeplini obligațiile de raportare la Administrația Fondului 

pentru Mediu. 

Conform informațiilor publicate pe site-ul ministerului, publicul interesat are la 

dispoziție 10 zile pentru a transmite opinii, sugestii și reclamații în legătura cu 
proiectul de ordin.  

Prin adoptarea actului normativ se va completa cadrul legislativ aplicabil 

contribuțiilor la Fondul pentru Mediu, asigurându-se astfel corelarea cu 

Metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor la Fondul de mediu, aprobata prin 

Ordinul nr. 578/2006, în lumina ultimelor modificări efectuate prin Ordinul nr. 
2143/2016. 

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

Mihai Petre 
Senior Manager 
+40 21 2075 344 
mipetre@deloittece.com   
 
Ovidiu Balaceanu 

Managing Associate Reff & Associates 
+40 723 190 064 
obalaceanu@reff-associates.ro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mipetre@deloittece.com
mailto:obalaceanu@reff-associates.ro
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Scurtă prezentare a instrucțiunilor emise de Grupul de Lucru 

Articolul 29 privind Protecția Datelor, despre Responsabilii 
cu Protecția Datelor 

În data de 13 decembrie 2016, Grupul de Lucru Articolul 29 privind Protecția 

Datelor (“WP29”) a adoptat instrucțiunile (”Instrucțiunile”) referitoare la 

responsabilii cu protecția datelor (“Responsabilii cu Protecția Datelor”). 

Instrucțiunile au drept scop clarificarea prevederilor relevante din Regulamentul 

General privind Protecția Datelor (“RGPD”), pentru a oferi ajutor persoanelor 

împuternicite de operatori și operatorilor, în vederea conformării cu legea, dar și 

pentru a asista în rolul lor Responsabilii cu Protecția Datelor. Instrucțiunile 

conțin, de asemenea, recomandări de bune practici formate pe baza experienței 

câștigate în anumite state membre. 

În cele ce urmează, am inclus o scurtă prezentare a Instrucțiunilor, menită să vă 

ofere o privire preliminară asupra opiniilor și sugestiilor WP29 privind 

Responsabilii cu Protecția Datelor, punând un accent specific pe criteriile de 

desemnare a acestora. 

1. Desemnarea unui Responsabil cu Protecția Datelor 

Cu titlu de constatare generală, numirea unui Responsabil cu Protecția Datelor 

este încurajată de WP29, chiar și atunci când RGPD nu menționează în mod 

expres obligația numirii unei persoane într-o asemenea poziție. 

Conform RGPD numirea de către operatori sau/și persoanele împuternicite de 

către operatori, a unui Responsabil cu Protecția Datelor este obligatorie, în cazul 

în care anumite condiții sunt îndeplinite, în conformitate cu dispozițiile art. 37 

(1), după cum urmează: (i) când procesarea este efectuată de către o autoritate 

sau organism public; (ii) când activitățile principale ale persoanei împuternicite 

de către operator sau ale operatorului constau în operațiuni de procesare care 

necesită o monitorizare regulată și sistematică la o scară largă a persoanelor 

vizate; sau (iii) când activitățile principale ale persoanei împuternicite de către 

operator sau ale operatorului constau în procesarea la scară largă a categoriilor 

speciale de date sau date personale referitoare la condamnări penale sau 

infracțiuni. 

 

Autorități sau organisme publice 

WP29 menționează că în ciuda faptului că RGPD nu include o definiție a expresiei 

“organism public sau autoritate”, o asemenea noțiune poate fi determinată de 

către legea națională a fiecărui stat membru. Autoritățile publice sau 

organismele pot să includă autorități naționale, regionale sau locale. 

Cu toate acestea, WP29 confirmă faptul că noțiunea de organisme publice și 

autorități, cuprinde, de asemenea, o gamă de alte organisme guvernate de 

dreptul public. WP29 subliniază faptul că activitățile sau responsabilitățile din 

sectorul public pot fi îndeplinite și de alte persoane juridice de drept public sau 

de drept privat, în sectoare precum transportul public, furnizarea de apă sau 

energie, infrastructura rutieră sau serviciul public de radiodifuziune, și că în 

aceste cazuri persoanele vizate se pot afla într-o situație similară cu aceea în 

care datele lor personale sunt procesate de către autorități publice. 

Activități principale 

Termenul de “activități principale” utilizat de către articolul 37(1) (b) și (c) din 

cadrul RGPD ar trebui analizat în legătură cu Preambulul cuprins sub (97) din 

RGPD care specifică faptul că activitățile principale ale persoanei împuternicite de 

către operator, se referă la “activități primare și nu se referă la procesarea 

datelor personale ca activități auxiliare”. Prin urmare, “activități principale” pot fi 

considerate operațiuni cheie necesare pentru a atinge scopul persoanei 

împuternicite de către operator sau operatorului. 

 

Cu toate acestea, WP29 explică faptul că termenul “activități principale”, nu 

poate fi interpretat ca excluzând activitățile în care procesarea de date este 

inextricabilă parte a activității persoanei împuternicite de către operator sau a 
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operatorului. Spre exemplu, activitatea principală a unui spital constă în 

furnizarea de servicii de sănătate, care nu ar putea fi furnizate în condiții de 

siguranță fără procesarea de date referitoare la sănătate, de la pacienți. Pe de 

altă parte, WP29 menționează că activitățile precum plățile și suportul IT, nu ar 

trebui considerate activități principale, ci mai degrabă funcții auxiliare care nu ar 

atrage obligația numirii unui Responsabil cu Protecția Datelor. 

Procesarea la scară largă 

Cu toate că RGPD nu conține o descriere pentru activitățile care constituie o 

“procesare la scară largă”, Preambulul 91 utilizează acest termen, specificând că 

scopul acestor operațiuni constă în “un volum considerabil de date personale, la 

nivel regional, național sau supranațional și care ar putea afecta un număr mare 

de persoane vizate și care sunt susceptibile de a genera un risc ridicat“. 

WP29 recomandă câțiva factori care ar trebui luați în considerare la determinarea 

faptului dacă procesarea se realizează sau nu la scară largă, printre care: 

 numărul de persoane vizate – interpretat fie ca un număr specific sau ca 

o proporție din populația relevantă; 

 volumul de date și/sau gama de date procesate;  

 procesarea de date de la clienți în cursul normal al activității de către o 

societate de asigurări sau bancă. 

WP29 furnizează de asemenea câteva exemple care nu constituie procesare la 

scară largă, precum procesarea de date de la un pacient de către un medic care 

își desfășoară activitatea în mod individual. 

Monitorizarea regulată și sistematizată 

Nici această noțiune nu este definită de către RGPD, dar conceptul de 

“monitorizare a comportamentului persoanelor vizate” este menționat în 

Preambulul 2415 și include în mod clar toate formele de urmărire și stabilire a 

profilului pe internet, incluzând pentru scopuri de publicitate în funcție de 

comportament. WP29 menționează că noțiunea de monitorizare nu este 

restrânsă la mediul online și că urmărirea online nu ar trebui considerată ca 

singurul exemplu de monitorizare a comportamentului persoanelor vizate. 

WP29 oferă exemple de interpretare a termenilor “regulat” și “sistematizat”. În 

acord cu acestea, “regulat” ar putea fi interpretat ca semnificând, printre altele, 

monitorizarea ce se petrece fie constant sau periodic, iar “sistematizat” poate fi 

interpretat ca având loc ca parte a unui plan general sau a unei strategii pentru 

colectarea datelor. 

2. Caracteristicile cheie ale poziției Responsabilului cu Protecția Datelor  

și îndatoririle sale relevante 

Instrucțiunile includ de asemenea opinia WP29 despre caracteristicile cheie 

prevăzute de către RGPD cu privire la poziția Responsabilului cu Protecția 

Datelor, precum faptul că acesta trebuie să fie ușor accesibil din fiecare sediu de 

unde se asigură asistență. 

WP29 comentează de asemenea cu privire la experiența și abilitățile solicitate 

pentru poziția de Responsabil cu Protecția Datelor, punând accent pe nivelul de 

experiență, calitățile profesionale și abilitatea Responsabilului cu Protecția 

Datelor de a-și îndeplini sarcinile.  

Instrucțiunile includ, de asemenea, și o secțiune de întrebări puse frecvent cu 

privire la fiecare dintre subiectele tratate mai sus. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

Silvia Axinescu 
Manging Associate Reff & Associates 
+40 730 585 837  
maxinescu@reff-associates.ro  
  
Alexandru Campean 
Senior Associate Reff & Associates 
+40 723 603 664  
acampean@reff-associates.ro  

 
 

mailto:maxinescu@reff-associates.ro
mailto:acampean@reff-associates.ro
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Modificări ale Codului Fiscal 

Legea nr. 2/2017 prevede atât modificări, cât și completări aduse Codului Fiscal, 

cele mai importante fiind sumarizate în cele ce urmează: 

Titlul IV Impozitul pe venit 

 Se modifică modalitatea de calcul a venitului impozabil lunar din pensii; 

acesta se va stabili prin deducerea sumei neimpozabile de 2.000 lei, din 

venitul obținut; 

 Sunt exceptați de la depunerea declarației privind calcularea și reținerea 

impozitului la sursă pentru fiecare beneficiar de venit (i.e., formularul 

205) plătitorii de venituri din salarii și veniturilor asimilate salariilor, din 

valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din arendare precum 

și persoanele juridice care fac parte dintr-o asociere fără personalitate 

juridică, cu o persoană fizică. 

Titlul V Contribuții sociale obligatorii 

 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele fizice 

cu venituri din pensii și pentru cele cu indemnizații privind incapacitatea 

temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli 

profesionale va fi  suportată de la bugetul de stat, iar baza de calcul a 

acesteia va fi venitul lunar obținut din pensii; 

 Entitățile care plătesc venituri din pensii au obligația de a transmite 

electronic listele cu persoanele fizice care realizează astfel de venituri 

către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

Intrarea în vigoare 

Modificările menționate mai sus sunt aplicabile veniturilor obținute începând cu 1 

februarie 2017. 
 
 
 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

Dan Badin 
Partner 
+40 21 2075 392 
dbadin@deloittece.com  
 
Radu Derscariu 
Senior Manager 
+40 21 222 16 61  

rderscariu@deloittece.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:dbadin@deloittece.com
mailto:rderscariu@deloittece.com
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Modificări asupra Ordinului privind încadrarea  

în activitatea de creație de programe pentru calculator 

Prin Ordinul 2284/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 22 / 09.01.2017 

autoritățile aduc câteva modificări semnificative la aplicabilitatea scutirii de la 

impozitare a salariaților care desfășoară activități de creare de programe pentru 

calculator.  

Astfel, începând cu 1 februarie vor intra în vigoare următoarele modificări:  

 Societățile care aplică scutirea pentru angajați sunt în continuare obligate 

să obțină venituri din activitatea de creație de programe pentru 

calculator, dar nu mai sunt condiționate de obținerea unui venit minim de 

10.000 USD / angajat exceptat, în anul fiscal precedent; 

 Exceptarea de la impozitare poate fi aplicată și de: 

- societățile înființate în timpul anului fiscal  

Data aplicabilității: data înființării  

Facilități oferite: exceptare de la obligația înregistrării unui 

venit din activități de creație de programe pentru calculator 

pentru anul înființării și anul fiscal următor.  

- societățile ce au făcut obiectul unor reorganizări în cursul 

anului 

Data aplicabilității: data reorganizării 

Facilități oferite: exceptare de la obligația înregistrării unui 

venit din activități de creație de programe pentru calculator 

pentru anul reorganizării. 

 Se definește activitatea de creație de programe pentru calculator ca fiind 

prestarea unei activități prevăzute de ordin, cu scopul realizării unui 

produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat 

comercializării. 

De asemenea, se simplifică obligațiile de documentare prin eliminarea (în mare 

parte) obligației de păstrare a unor copii legalizate ale contractelor de muncă și 

diplomelor de studii și totodată se introduce o prevedere referitoare la 

posibilitatea păstrării acestor documente justificative în format electronic. 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

Dan Badin 
Partner 
+40 21 2075 392 
dbadin@deloittece.com  
 
Radu Derscariu 
Senior Manager 
+40 21 222 16 61  
rderscariu@deloittece.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dbadin@deloittece.com
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Formularul 088 a fost abrogat 

Formularul 088 a fost abrogat prin ordinul nr. 210/2017 al Președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală (Declarația pe propria răspundere pentru 

evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care 

implică operațiuni din sfera TVA).  

Astfel, ordinul nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului 

formularului 088 va fi abrogat de la data de 1 februarie 2017. Prin urmare, 

persoanele impozabile care vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA nu vor 

mai depune acest formular împreuna cu cererea de înregistrare. Totodată, 

organele fiscale competente nu vor mai solicita acest formular în cadrul 

evaluărilor de risc.  

Având în vedere că formularul 088 este menționat și în ordinul Președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2393/2016 ne așteptăm ca acesta 

să fie modificat în viitorul apropiat. 

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

Dan Badin 
Partner 
+40 21 2075 392 
dbadin@deloittece.com  
 
Vlad Boeriu 

Partner 
+40 21 2075341 
vboeriu@deloittece.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dbadin@deloittece.com
mailto:vboeriu@deloittece.com
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