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I. Ordin ANAF nr. 14/2021 (publicat în Monitorul Oficial nr. 33 din 12
ianuarie 2021) pentru aprobarea modelului formularului 212 „Declaraţie
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice“:
• Se actualizează declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice pentru declararea veniturilor
realizate în anul 2020 precum și a veniturilor estimate pentru anul 2021;
• Reamintim că termenul limită de depunere a declarației unice a fost
modificat de la 15 martie la 25 mai prin Legea nr. 296/2020 pentru
modificarea și completarea Codului Fiscal;
• Este important de precizat că persoanele fizice cu handicap ce realizează
venituri din activități independente, activități proprietate intelectuală,
activități agricole, silvicultură și piscicultură obligația depunerii declarației
chiar dacă veniturile sunt scutite de impozit conform Codului Fiscal;
• Totodată, este de reținut faptul că au fost incluse proceduri de declarare
atât pentru veniturile realizate în străinătate pentru care se aplică credit
fiscal cât și pentru persoanele fizice nerezidente ce desfășoară activități
independente, activități de divertisment sau activități sportive în România.
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I. ANAF Order no. 14/2021 (published in the Official Gazette no. 33 on 12th
January 2021) which approved the template of form no. 212 “The annual
tax return on personal income tax and social security contributions due by
individuals”:
• The annual tax return on personal income tax and social security
contributions for individuals is amended in order to declare both the
income earned in 2020 and the estimated income for 2021;
• We remind you that the deadline for submitting the annual tax return on
personal income tax and social security contributions was deferred by Law
no. 296/2020 from 15th March to 25th May;
• It is important to note that disabled individuals earning income from
independent activities, intelectual property rights, agriculture, forestry
and fish farming have the obligation to submit their annual tax return even
if the income is exempt according to the Fiscal Code;
• It should be also noted that the Order clarified the procedures for
declaring the income earned abroad for which a tax credit is applied, as
well as the income earned by non-resident individuals who carry out
independent, entertainment or sports activities in Romania.

II. Ordin ANAF nr. 15/2021 (publicat în Monitorul Oficial nr. 34 din 12
ianuarie 2021) pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei de până
la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private,
precum şi pentru modificarea modelului şi conţinutului unor formulare în
acest sens:
• Modificarea procedurii de depunere a formularului 230 „Cerere privind
destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe
veniturile din salarii şi din pensii / Cerere privind destinaţia sumei
reprezentând până la 3, 5% din impozitul anual datorat”;
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• Termenul limită de depunerea a formularului pentru redirecționarea cotelor
corespunzătoare din impozitul aferent veniturilor realizate în anul 2020 este
25 mai 2021;
• În cazul beneficiarilor ce reprezintă organizații fără scop patrimonial sau
unități de cult, aceștia trebuie să fie înregistrați în registrul special ținut de
autoritățile fiscale cu privire la beneficiarii de sponsorizări și beneficiarii de
redirecționare a cotei din impozitului pe venit.
II. ANAF Order no. 15/2021 (published in the Official Gazette no. 34 on 12th
January 2021) which approved the Procedure for establishing the amount up
to 3.5% of the annual tax due to be allocated by individuals for the support of
non-profit/religious organisations, for granting private scholarships, as well as
for the approval of the model and the content of certain forms in this respect:
• Amendment of the procedure for submitting the form 230 "Application for
the allocation/assignment of the amount representing 2% or 3.5% of the
annual tax on income from salaries and pensions / Application for the
allocation/assignment of the amount up to 3.5% of the annual tax due";
• The deadline for submitting the form 230 on the the reallocation of
corresponding percentage of taxes on the 2020 income is 25th May 2021;
• The non-profit or religious organizations beneficiaries must be registered in
the “Special Register” of the beneficiaries of sponsorships and the
beneficiaries of the redistribution of the amounts from the annual tax due by
indivuduals, maintained by the tax authorities.
This report was taken over by HRCC from TGS Romania

This information in this report was taken from TGS Romania.
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III. Ordin ANAF nr. 3/2021 (publicat în Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie
2021) pentru modificarea anexei nr. 1 la OP ANAF nr. 3.626/2016 privind
stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va efectua schimburi
automate de informaţii:
• Se actualizează lista jurisdicțiilor/statelor cu care autoritațile fiscale din
România va efectua schimb de informații fiscale;
• În prezent, există acorduri de schimb de informații semnate cu un număr de
61 de jurisdicții extracomunitare;
• Pe această listă regăsim unele jurisdicții considerate paradisuri fiscale sau
unele state ce păreau mai puțin dispuse în trecut să furnizeze informații,
printre care: Chile, Gibraltar, Hong Kong, Insula Man, Mauritius, Mexic,
Monaco, Panama, Seychelles și Singapore.
III. ANAF Order no. 3/2021 (published in the Official Gazette no. 33 on 12th
January 2021) which amended the annex no. 1 of OP ANAF no. 3.626/2016
regarding the list of reporting jurisdictions with whom Romania will perform
automatic exchange of information:
• The list of jurisdictions/states with which the Romanian tax authorities will
exchange fiscal information is updated;
• There are currently agreements on information exchange signed with 61 nonEU jurisdictions;
• On this list we find some jurisdictions considered as tax havens or some states
that seemed less willing to exchange information in the past, such as: Chile,
Gibraltar, Hong Kong, Isle of Man, Mauritius, Mexico, Monaco, Panama,
Seychelles and Singapore.
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IV. Ghid ANAF (publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în
data de 13 ianuarie 2021) privind obligația de raportare a aranjamentelor
transfontaliere în conformitate cu OG 5/2020 pentru transpunerea în legislația
națională a Directivei Europene nr. 822/2018 (DAC6):
• Scopul Ghidului DAC6 este de a îndruma contribuabilii care au obligația de
raporta aranjamentele transfrontaliere prin prezentarea unor exemple cu
privire la aranjamentele transfrontaliere raportabile și prin clarificarea unor
noțiuni de bază prevăzute de Directiva Europeană nr. 822/2018 și
implementate în Codul de Procedură Fiscală prin OG 5/2020;
• Astfel, Ghidul DAC6 include exemple de situații care pot apărea în practică
cu privire la tipurile de aranjamente raportabile, aspecte de luat în considerare
în analiza semnelor distinctive, persoanele care au obligația de raportare,
precum și contravențiile și sancțiunile aplicabile;
• Potrivit Ghidului, raportarea aranjamentelor se realizează cu ajutorul
formularului PDF inteligent care se regăsește pe site-ul ANAF, de către
persoana obligată să raporteze sau de către un împuternicit al acesteia.
Acesta permite raportarea mai multor aranjamente transfrontaliere în situația
în care persoana care raportează îndeplinește aceeași calitate
(intermediar/contribuabil relevant).
În cazul în care persoana obligată să raporteze îndeplinește calități diferite în
cadrul unor aranjamente, se vor utiliza formulare PDF inteligent diferite
pentru fiecare calitate îndeplinită;
• Ghidul DAC6 poate fi consultat pe site-ul ANAF la următoarea adresă:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_DAC6
This report was taken over by HRCC from TGS Romania
_13012021.pdf

This information in this report was taken from TGS Romania.
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• Reamintim termenele de raportare:
− 31 ianuarie 2021 – aranjamente transfrontaliere derulate în perioada 1 iulie31 decembrie 2020;
− 28 februarie 2021 – aranjamentele transfrontaliere din perioada 25 iunie
2018 – 30 iunie 2020;
− 30 aprilie 2021 – data până la care intermediarii trebuie să întocmească primul
raport în legătură cu aranjamentele comercializabile, derulate începând cu
data de 25 iunie 2018 și pentru care au intervenit modificări de la depunerea
ultimului raport; și
− 30 de zile de la un eveniment declanșator, pentru aranjamentele începând cu
1 ianuarie 2021.
IV. ANAF Guide (published on the website of the National Agency for Fiscal
Administration on 13th January 2021) on the obligation to report cross-border
arrangements in accordance with GO 5/2020, which transposed into the
national law of the European Directive no. 822/2018 (DAC6):
• The purpose of the DAC6 Guide is to guide taxpayers who have the
obligation to report cross-border arrangements by presenting examples of
reportable cross-border arrangements and by clarifying some of the
fundamental concepts provided by European Directive no. 822/2018 and
implemented in the Fiscal Procedure Code by Government Ordinance
5/2020;
• The DAC6 Guide includes examples of situations that may arise in practice
regarding the types of reportable arrangements, reporting triggering events,
the persons having the obligation to report, as well as penalties for not
reporting;
• According to the Guide, the arrangements will be reported online on the
ANAF website by the person required to report (the designated intermediary
or the taxpayer) or their proxies;
• The DAC6 guide can be consulted on the ANAF website at this address:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_DAC6
_13012021.pdf
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• The reporting deadlines are:
− 31 January 2021 – cross-border arrangements between 1 July and 31
December 2020;
− 28 February 2021 – cross-border arrangements between 25 June 2018 and
30 June 2020;
− 30 April 2021 – the date by which intermediaries must prepare the first report
in respect of marketable arrangements, carried out from 25 June 2018 and
for which changes have been made since the submission of the last report;
and
− 30 days from a triggering event, for the arrangements carried out starting with
1 January 2021.

Împumuturi și ajutoare de stat
Grants and State Aids

I. Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3.641
(publicat în Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2021) pentru modifcarea
Ordinului Ministrului
Economiei,
și Mediului
deRomania
afaceri nr. 1.882/2020
This report
was takenEnergiei
over by HRCC
from TGS
privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din
programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat:
• Implementarea schemei este necesară în vederea susținerea acțiunilor
operatorilor economici români pentru promovarea pe piețele externe a
produselor/serviciilor realizate în România;
• Anexele privesc numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de
sprijin prin prezenta schemă, precum și valoarea estimată a ajutoarelor care
pot fi acordate în cadrul schemei, în limita creditelor bugetare.

This information in this report was taken from TGS Romania.
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I. Order of the Minister of Economy, Energy and Business no. 3.641 (published
in Official Gazette no. 8 from 5th January 2021) for the amendment of the
Order of the Minister of Economy, Energy and Business Environment no.
1.882/2020 on the approval of the minimal aid support for activities in
conection with the export promotion programme financed by the state budget:
• The implementation of the minimal support scheme is necessary for
encouraging the actions of Romanian economic operators for the promotion
of products/services made in Romania, on foreign markets;
• The Annexes of the Order (where main amendments are mentioned) states
the maximum number of economic operators, included in this aid support
scheme, as well as the estimated amount that may be granted within the limits
of budgetary grants.

Protecție socială și legislația muncii
Social security and labour law

I. Ordin ANOFM nr. 2/2021 (publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie
2020) pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I
alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială
după 1 ianuarie 2021, în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2:
• Procedura reglementează modalitatea prin care angajatorii pot primi 50% (dar
nu mai mult de 2.500 lei lunar) din salariul persoanelor încadrate în muncă în
perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 din următoarele categorii:
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− persoane cu vârsta de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat
în perioada stării de urgență sau de alertă din motive neimputabile lor; sau
− persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidențele
Agențiilor de Ocupare a Forței de Muncă.
• Sumele vor fi acordate în baza unor convenții încheiate cu agenția pentru
ocuparea forței de muncă conform modelului prevăzut în anexa 1 a
procedurii;
• În vederea încheierii unei astfel de convenții, angajatorii depun prin mijloace
electronice o cerere conform modelului prevăzut în anexa 2 a procedurii
însoțită de următoarele documente:
− declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal (model prevăzut în
anexa 3 a procedurii) conform căreia angajatorul nu se află la data depunerii
cererii în faliment, dizolvare sau lichidare și nu are activitatea
suspendată/restricționată din alte motive decât cele generate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2;
− copia actelor de identitate ale persoanelor încadrate în muncă din categoriile
relevante;
− copia actelor în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din
categoriile relevante;
− copia actele în baza cărora au încetat raporturile de muncă în cazul cetățenilor
români de peste 50 ani cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii
străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile acestora (însoțite
de traducerea legalizată în limba română).
• Pentru decontarea sumelor lunare, angajatorii transmit prin mijloace
electronice până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se solicită
taken conform
over by HRCC
from TGSprevăzut
Romania în anexa nr. 4
stimulentul This
un report
tabel was
nominal
modelului
împreună cu pontajul și statul de plată semnat de salariați precum și copia
documentelor care atestă plata salariilor;
• Sumele lunare se decontează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare
de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-au depus documentelor
necesare pentru verificarea şi decontarea acestor sume.

This information in this report was taken from TGS Romania.
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I. ANOFM Order no. 2/2021 (published in the Official Gazette no. 17 on 7th
January 2021), which approved the Procedure for granting the amounts
provided by art. 1 para. (1) of GEO no. 220/2020 for the application of certain
social protection measures after 1 January 2021, in the context of the spread
of SARS-CoV-2 coronavirus:
• The procedure regulates the way in which employers can receive 50% (but
not more than lei 2,500 monthly) of the salary of the individuals employed
between 1 January and 1 September 2021 in the following categories:
− individuals aged over 50 years old whose employment relationship ceased
during the state of emergency or state of alert for reasons not attributable
to them; or
− individulas aged between 16 and 29 years old registered as unemployed
in the records of the Employment Agencies.
• The amounts will be granted based on agreements concluded with the
Employment Agency in accordance with the template set out in Annex 1 to
the procedure;
• In order to conclude such an agreement, the employers will submit an
application by electronic means in accordance with the template set out in
Annex 2 of the procedure, accompanied by the following documents:
− a self-declaration of the legal representative (template provided in Annex 3
of the procedure) according to which the employer is not in bankruptcy,
dissolution or liquidation at the date of filing the application and its activity is
not suspended/restricted for reasons other than those caused by the spread
of SARS-CoV-2;
− copy of the identity documents of the employed individuals from the relevant
categories;
− copy of the documents based on which the individuals from the relevant
categories were employed;
− copy the documents based on which the employment relations ended for
Romanian citizens over 50 years old whose employment relations with
foreign employers of other states ceased for reasons not attributable to them
(accompanied by the legalized Romanian translation).
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• For the settlement of the monthly amounts, the employers will send by
electronic means until the 25th of the month following the one for which the
incentive is requested a nominal table according to the template provided in
Annex no. 4 together with the timesheet and the payroll signed by the
employees, as well as copies of the documents attesting the payment of the
salaries;
• The monthly amounts are reimbursed by the Employment Agencies from the
unemployment insurance budget, within 15 working days from the 1st of the
month following the month in which the required documents were submitted.

II. HG nr. 4/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie 2020)
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată:
• Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se majorează de la 2.230
lei la 2.300 lei începând cu data de 13 ianuarie 2021 (data intrării în vigoare a
HG nr. 4/2021);
• Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru personalul cu
vechime de cel puțin un an pe o funcție ce presupun un nivel de studii
superioare rămâne nemodificat 2.350 lei;
• Amintim că valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
este relevantă, printre altele, la determinarea plafonului veniturilor extrasalariale ce obligă persoana fizică la plata contribuțiilor la asigurările de
sănătate sau, după caz, la plata contribuției la pensii.
This report was taken over by HRCC from TGS Romania

This information in this report was taken from TGS Romania.
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II. GD no. 4/2021 (published in the Official Gazette no. 40 on 13th January
2021) which established the minimum base salary guaranteed to be paid:
• The minimum gross basic salary guaranteed in payment is increased from lei
2,230 to lei 2,300 starting with 13 January 2021 (the date of entry into force
of GD no. 4/2021);
• The minimum gross basic salary guaranteed in payment for the individuals
having at least one year of seniority in a position that requires a higher level
of education remains lei 2,350;
• We remind you that the value of the minimum gross basic salary guaranteed
in payment is relevant, among others, in determining the threshold of extrasalary income that obliges the individual to pay health insurance contributions
or, as the case may be, pension contributions.

Legislație generală
General legislation

I. Ordin nr. 394/2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 5 ianuarie 2021)
pentru modificarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare,
aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse
Minerale nr. 94/2009:
• Modificarea articolului 19, astfel încât titularii permiselor de exploatare, cu
excepția permiselor de exploatare a aurului din aluviuni, sunt obligați să dețină
și să utilizeze, pe toată durata permisului, intrumente de cântărire cu
înregistrare automată a greutății resurselor minerale în momentul livrării și
comercializării.
12

I. Order no. 394/2020 (published in Official Gazette no. 5 from 5th January
2021) for amendment of the Instructions on issuing of operating permits,
approved by the Order of the President of the National Mineral Resources
Agency no. 94/2009:
• Amendment of article 19, by which the holders of exploitation permits, with
the exception of licenses for the exploitation of alluvial golg, are required to
hold and use, throughout the duration of their exploatation permit,
measurement intrusments with automatic recording of the weight of mineral
resources at the time of delivery and sale.

II. OUG nr. 1/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 7 ianuarie 2021)
privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare
pentru înființarea punctului național de access, conform regulamentelor
delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și
a Consiliului din 07 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor
de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu
alte moduri de transport:
• Se înființează punctul național de acces, denumit în continuare PNA, de către
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. PNA constituie o interfață digitală
unică prin intermediul
căreia
colectează,
prelucrează
și diseminează date
This report was
takenseover
by HRCC from
TGS Romania
sau informații care vor oferi posibilitatea de a furniza servicii de informații
referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule
comerciale, informații minime universal în materie de trafic legate de siguranța
rutieră, servicii de informare în timp real cu privire la trafic și servicii de
informare la călătoriile multimondiale. PNA poate fi accesat la adresa:
https://pna.cestrin.ro/ro.

This information in this report was taken from TGS Romania.
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II. GO no. 1/2021 (published in Official Gazette no. 16 from 7th January 2021)
concerning establishing the legal institutional frame and adopting the necessary
measures to set up the national access point, as per the delegated rules for
completion of the Directive 2010/40/UE of the European Parliament and the
Council from 7th July 2010 regarding the frame for implementation of the smart
transport systems for road transportation and for the interfaces with other
ways of transportation:
• The national access point it is set up by the Minister of Transportation and
Infrastructure, herein called NAP. NAP is an unique digital interface by which
it is collected, processed and spread data or information that will provide
information regarding the safe and secured parking places for trucks and
commercial vehicles, minimum universal information regarding the traffic
related to the road safety transportation, providing in real time information
regarding the traffic values and information related to worldwide travels. NAP
can be accessed at: https://pna.cestrin.ro/ro.

III. Regulament ASF nr. 28/2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 7
ianuarie 2021) privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe
piața de capital:
• Prezentul regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a
programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru
persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în
vederea desfăsurarii de activitați pe piața de capital, pentru care legislația
aplicabilă acestora prevede obligația urmării unui curs de formare
profesională și promovare a examenului aferent acestuia, precum și condițiile
de atestare a organismelor de formare profesionala.
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III. ASF regulation no. 28/2020 (published in Official Gazette no. 16 from 7th
January 2021) concerning training, preparation and professional development
on the capital market:
• This Regulation lays down the manner in which training/preparation and
professional development programmes are organized and carried for natural
persons subject to the authorisation/notification process for the purpose of
carrying out activities on the capital market, for which the legislation
applicable to them provides for the obligation to pursue a vocational training
course and to promote the examination relating thereto, and the conditions
for attesting the training bodies.

IV. HG nr. 3/2021 (publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2021)
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:
• Începând cu data de 13 ianuarie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de
alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin HG nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu
modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020,
cu modificările și completările ulterioare.
This report was taken over by HRCC from TGS Romania

IV. GD no. 3/2021 (published in the Official Gazette no. 36 from 12th January
2021) for prolongation of the state of alert on the Romanian territory starting
with 13th January 2021, and for establishing the measures applicable during
the alert status for prevention and control of the effect pf the pandemic
COVID-19:

This information in this report was taken from TGS Romania.
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• Starting with 13th January 2021 it is prolonged for 30 days the state of alert
on the entire Romanian territory, which was established by the GD no.
394/2020 for declaring the state of alert and for establishing the measures
applicable during this period for prevention and control of the effect pf the
pandemic COVID-19, approved and altered and completed by the Romanian
Parliament Resolution no.5/2020, with the subsequent alterations and
completions.

V. Ordin nr. 2.303/2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din 13 ianuarie
2021) privind modificarea și completarea Procedurii de emitere a certificatelor
de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și
utilizata in producerea de energie electrică din surse regenerabule de energie,
aprobata prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.534/2016:
• Prin noul ordin este definită biomasa provenită din silvicultură și industriile
conexe, pentru care se emit certificate de origine, ca fiind fracțiunea
biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară și secundară pe
teritoriul României a lemnului recoltat de pe teritoriul național sau provenit
din import/schimburi intracomunitare. Pentru emiterea certificatelor de
origine este necesar ca, pe lângă actele menționate în art. 3, să se atașeze și
borderoul avizelor de însoțire a materialelor lemnoase (Anexa 3);
• În situația mentionării în avizul de insoțire a materialeleor lemnoase a grupelor
de specii forestiere la “specie” se va lua în considerare specia din cadrul grupei
respective cu puterea calorică cea mai mică, corespunzătoare umidității de
30%. Anexa 3 se inlocuiește cu anexa ce face parte integrantă din acest Ordin.

V. Order no. 2.303/2020 (published in the Official Gazette no. 40 of 13th
January 2021) on amending and supplementing the Procedure for issuing
certificates of origin for biomass from forestry and related industries and used
in the production of electricity from renewable energy sources, approved by
Ministerial Order environment, waters and forests no. 1.534/2016:
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• The new order defines the biomass from forestry and related industries for
which it is issued the origin certificate, as the biodegradable fraction of
products resulting from the primary and secondary processing on the
Romanian territory of wood harvested from the national territory or from
intra-community import / trade. In order to be issued the origin certificates it
needs that along with the requested documents to be submitted also the list
accompanying wood materials (Annex 3);
• In case it is mentioned on the list accompanying wood materials the group of
the forest species at “species” it will be considered the species from the
respective category with lowest caloric power, for the humidity level of 30%.
The Annex 3 is replaced by the annex attached to the Order herein.

This bulletin had been issued with the kind
support and based on the expertise of our
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