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Contribuți a de 2%
din veniturile
realizate din vânzarea
deșeurilor

Ce trebuie să stiți?
Prevenirea generării de deșeuri este cea
mai eficace modalitate de a îmbunătăți
utilizarea eficientă a resurselor și pentru
reducerea impactului deșeurilor asupra
mediului.
În acest context a fost emisă ORDONANŢA
DE URGENŢĂ nr. 50 din 25 iunie 2019 care
modifică și completează Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu și Legea nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
Această ordonanță stabilește o contribuție
de 2% din veniturile realizate din vânzarea
deșeurilor, obținute de către deținătorul
deșeurilor, persoană fizică sau juridică.

Aceste sume se rețin la sursă de către
operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și/sau valorificare a
deșeurilor, care au obligația să le vireze la
Fondul pentru mediu.
Această Ordonanță a fost emisă în contextul
Directivei (UE) 2018/852 din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 94/62/CE privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje, care
stabilește obiective pe termen lung pentru
politica de gestionare a deșeurilor Uniunii
și dă agenților economici și statelor
membre o orientare clară în ceea ce
privește investițiile necesare în vederea
îndeplinirii obiectivelor directivei.
Pentru atingerea acestor ținte sunt
necesare acțiuni de stimulare a folosirii
ambalajelor reutilizabile și de reducere a
consumului de ambalaje care nu sunt
reciclabile. De asemenea, trebuie luate
măsuri
de
minimizare
a
folosirii
ambalajelor excesive.
Directiva prevede ca cel târziu până la 31
decembrie
2025,
să
fie
îndeplinite
următoarele obiective minime, stabilite ca
procent din greutate, în ceea ce privește
reciclarea următoarelor materiale specifice
conținute în deșeurile de ambalaje:

Aceasta contribuție de 2% din veniturile
realizate din vânzarea deșeurilor se reține și
se plătește o singură dată la Fondul de mediu,
de către operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și/sau valorificare a
deșeurilor, la prima operațiune de vânzare a
deșeurilor, respectiv de la deținătorul inițial
al deșeurilor la primul operator economic
colector sau valorificator.

Important!

În documentele financiare de gestionare a
veniturilor din vânzarea deșeurilor se
recomandă
ca
facturarea
de
către
operatorul economic să se efectueze astfel:
Facturarea
întregii
sume
corespunzătoare
deșeurilor
vândute,
conform contract (poziția 1);
Evidențierea în factură pe o linie
separată a stopării la sursă, respectiv a
valorii de 2% din valoarea totală a
veniturilor/cantități de deșeuri vândute
(din pozitia 1 regăsită pe factură);
Contabilitatea trebuie să țină o evidență
lunară/anuală a tuturor valorilor stopate
la sursă reprezentând cei 2% și să le
plătească lunar către Fondul de Mediu
până la data de 25 a lunii următoare.
Sergiu Vasilie
sergiu.vasilie@denkstatt.ro

TELEMUNCA - Risc
și conformare versus
beneficii

Ce trebuie să stiți?
A merge la birou devine rapid o practică de
domeniul trecutului pentru un procent mare
din populația lumii. Este interesant faptul că
datele statistice disponibile indică faptul că
lucrul la distanță sau în afara biroului
devine normal în multe profesii.
O combinație de noi tehnologii, schimbarea
atitudinilor cu privire la muncă și deficiența
de forță de muncă în unele domenii face ca
munca la distanță să fie mai ușoară ca
niciodată. Atât angajatorii, cât și angajații
îmbrățișează conceptul de TELEMUNCĂ/
TELEWORKING (munca la distanță), datorită
beneficiilor sale.
Costurile
mai
mici,
eficiența
și
productivitatea crescută, satisfacția mai
mare a angajaților, moralul mai mare și
stresul redus sunt doar câteva dintre
avantajele obținute din munca la distanță.
Având în vedere aceste avantaje, angajatorii

din mai multe sectoare de activitate
(independent de dimensiunea organizației)
se orientează pentru muncă la distanță.

Important!
1. "Telemunca este o formă de organizare și /
sau efectuare a unei activități, folosind
tehnologia informației, în contextul unui
contract de muncă / relație de muncă, în care
activitatea, care poate fi executată și la
sediul angajatorului, se efectuează în mod
regulat în afara acestor spații”.
2. Conform unui studiu realizat în SUA la
nivelul anului 2018 de Greatworklife[1] s-au
identificat câteva elemente pozitive sau
negative ale acestei practici:
53% din angajații intervievați lucrează cel
puțin o dată pe săptămână la distanță,
40% dintre angajatorii americani au oferit
câteva oportunități de muncă la distanță
în 2018,
80% din intervievați ar dori să lucreze la
distanță dacă li s-ar oferi oportunitatea de
către angajator,
Doar 40% -50% din angajații care lucrează
la distanță sunt la pozițiile de lucru. De
fapt, majoritatea angajaților sunt plecați
de la birourile lor cel puțin jumătate din
timp atunci când lucrează la distanță,

43% consideră ca beneficiul de lucru la
distanță aduce cu el programul flexibil
care poate fi ajustat de-a lungul zilei
(față de un program strict de 8 ore la
biroul fix),
21% dintre respondenți au menționat
singurătatea drept „cea mai mare luptă”.
Alți
21%
dintre
respondenți
au
recunoscut că nu au putut colabora sau
coopera cu alți lucrători iar aceasta a
fost o „mare luptă”,
14% dintre lucrătorii la distanță
recunosc că au probleme în a rămâne
motivați,
5% și-au declarat punctul de lucru la
distanță la cafenea,
Camera de zi este al doilea spațiu cel
mai popular pentru a lucra de acasă.
27% dintre respondenți sugerează că
lucrează din camera de zi. Alte locații
populare includ dormitorul (16%), sala
de mese (13%) și bucătăria (10%),
Doar 21% dintre respondenți spun că
preferă să lucreze într-o liniște deplină,
Tinerii au și mai puține șanse să
petreacă timp la birou. Doar 27% din
Millennials americani (cei sub 38 de
ani) își petrec tot timpul de lucru întrun birou tradițional.
[1] https://www.greatworklife.com/telecommuting-remoteworking-statistics-trends/

”Telemunca a fost prima dată agreată la
nivelul UE în 2002 conform Acordului
Cadru European privind telemunca, în care
partenerii sociali europeni ETUC și
comisiile de legătură Eurocadres-CEC,
UNICE, UEAPME și CEEP au semnat un
acord-cadru privind telemunca. Acest
acord se referă la telesalariați. Raportul
partenerilor sociali europeni privind
punerea în aplicare a Acordului Cadru
European privind telemunca prevede că
partenerii sociali europeni au ales pentru
prima dată să pună în aplicare acordulcadru european prin mijloacele lor proprii
în conformitate cu procedurile și practicile
naționale specifice partenerilor sociali.
Acordul reamintește că telesalariații
beneficiază de protecția generală acordată
angajaților. Prin urmare, intenția a fost
definirea unui cadru general pentru
utilizarea telemuncii în așa fel încât să
răspundă
nevoilor
angajatorilor
și
angajaților.
În România legiferarea telemuncii a fost
adoptată prin legea nr. 81/2018, lege care
creează cadrul general în care organizațiile
pot utiliza acest concept, fiind enumerate
cerințele și obligațiile legale la care
trebuie să se supună angajatul cât și
angajatorul.

Schimbările de pe piața
muncii și forțele motrice
ale procesului
Odată cu schimbările din piața muncii,
cerința mare de personal și elementele
critice ale fluctuației de personal au condus
companiile în adoptarea unor soluții de
diminuare a acestei fluctuații și crearea
unei motivații în rândul angajaților,
acordând beneficii angajaților prin a
accepta telemunca în anumite zile și
contribuind astfel la crearea unui echilibru
între viața profesională și cea personală a
angajatului.
În viitor, telemunca poate avea o importanță
tot mai mare, deoarece are avantaje
deosebite pentru persoanele care doresc să
îndeplinească o sarcină anume. Telemunca
poate reduce costurile necesare spațiului de
birouri, deplasărilor și poate echilibra
psihicul angajatului.

Se cunoaște faptul că o anumită categorie
de angajați au lucrat în mod tradițional o
parte a săptămânii la domiciliu până acum,
cum ar fi, de exemplu, profesorii
universitari. Faptul că telecomunicațiile
sunt acum disponibile nu reprezintă o
schimbare radicală iar faptul că astăzi
avem și o lege care pune în aplicare unele
obligații pare să fie motorul care a lansat
unele acțiuni de conștientizare a aspectelor
potențial negative și dorința companiilor
de a minimiza riscurile care ar avea
repercusiuni mari asupra afacerii.
În spatele telemuncii există numeroase
forțe motrice, printre care revoluția
tehnologică în domeniul telecomunicațiilor
sau nevoia de spațiu și flexibilitate pentru
angajați. În multe părți ale lumii
companiile fac tot posibilul pentru a realiza
o "producție de tip lean management", a
eficientiza activitatea și a implica angajații
tot mai mult dându-le mai mult spațiu și
ajutând la un nou tip de organizare a
muncii. Telemunca se potrivește bine cu
această orientare. Prin urmare, aceasta
poate fi văzută ca o parte integrantă a
schimbărilor
fundamentale,
care
caracterizează în prezent structura piețelor
muncii și raționalizarea societăților postindustriale dezvoltate.

Telemunca are mai multe aspecte pozitive și
negative așa cum am menționat deja. Privind
la aspectele pozitive, suntem de multe ori
orientați să neglijăm sau chiar să uităm de
aspectele potențial negative, iar pentru
angajatori această neglijență poate costa.
Telemunca aduce cu ea anumite riscuri de
sănătate și securitate în muncă asociate
activității sau chiar locațiilor în care se
desfășoară activitatea angajatului. Impactul
este resimțit atât de angajat cât și de
angajator, dependent sau independent unul
de altul.

Dacă ar fi să punctez câteva elemente de risc
ce derivă din locație sau mediul de lucru
acestea ar putea fi: spațiu insuficient pentru
echipamentul de lucru, iluminat insuficient,
securitate necorespunzătoare a camerei
/locuinței (dacă se lucrează cu date
confidențiale),
ergonomia
locului
de
telemuncă, riscuri electrice ale locației sau
chiar riscul de incendiu și multe alte riscuri
neidentificate în multe locații care pot

conduce la incidente/accidente.
Când vine vorba de riscurile asociate
telemuncii (pe specificul activității) aș
enumera: imposibilitatea de a separa munca
de viața privată (sunt necesare abilități de
auto-management), izolare socială/alienare
socială, time management ineficient tentația de a lucra mai mult decât
programul normal, stresul de izolare.
Majoritatea oamenilor sunt ființe sociale
care caută un sentiment de comunitate atât
în viața personală, cât și în cea profesională.
Aceștia preferă să facă parte dintr-o echipă
care lucrează pentru a atinge un obiectiv
comun.
Telesalariații
pierd
anumite
subtilități ale comunicării. Chiar și cele mai
bune instrumente de videoconferințe sau
instrumente de realitate augmentată nu
transmit tonul vocii sau limbajul corpului
aproape la fel de bine ca și comunicarea față
în față.
De asemenea există multe alte riscuri care
nu sunt identificate de multe companii în
cadrul evaluărilor de risc privind telemunca
și aici aș enumera: riscul de securitate
cibernetică, scăderea calității livrabilelor,
comunicarea defectuoasă sau chiar de multe
ori hărțuirea.

Toate aceste riscuri pot aduce un impact
negativ angajatorului dacă nu sunt foarte
bine evaluate și nu sunt stabilite și
comunicate măsurile de prevenire care de
această dată trebuie stabilite și acceptate
cu angajatul.
Pentru a respecta legislația, angajatorul
trebuie să evalueze și să țină evidența
riscurilor individuale ale angajaților la
locul de muncă. Angajatorul trebuie să
solicite și să aplice o evaluare a riscului la
locul de muncă în regim de telemuncă
pentru toți angajații care au dreptul de a
lucra la distanță conform acordului
contractual sau în conformitate cu regulile
de organizare internă. Totodată angajatorul
poate refuza desfășurarea activității în
regim de telemuncă într-un loc foarte
riscant.
Pentru a preîntâmpina orice impact negativ
asupra angajaților sau al afacerii atunci
când vine vorba de telemuncă este
recomandat ca la nivel intern să existe o
Politică internă de securitate privind
Telemunca agreată între părți, care să
conțină minimele cerințe la care să
subscrie atât angajatul cât și angajatorul.
Gabriela Fistiș
griela.fistis@denkstatt.ro

De ce sunt importante
„MEGATENDINȚE LE”
Globale pentru Europa?

Ce trebuie să stiți?
Condițiile și politicile de mediu din Europa
sunt dependente de globalizare și evoluția
tendințelor la nivel mondial. Europa este
legată de restul lumii printr-un număr enorm
de sisteme (de mediu, economice, sociale,
politice etc.). Pe de o parte, Europa contribuie
la presiunile globale de mediu, dar în același
timp schimbările din alte părți afectează din
ce în ce mai mult continentul european.
Se pot identifica trei caracteristici sistemice
comune multora dintre provocările de mediu
actuale:
afectează în mod direct și indirect
expunerea la factorii de mediu care au
efecte asupra sănătății oamenilor și a
bunăstării
lor,
precum
și
asupra
prosperității și a standardului nostru de
viață;
sunt legate intrinsec de modelele noastre
de consum și de utilizare a resurselor;
evoluția acestor provocări depinde de
tendințele europene și de megatendințele
globale.

În martie 2015, Agenția Europeană de Mediu
a publicat raportul Mediul European: Starea
și Perspectiva – raport pentru 2015 (SOER
2015), ce oferă o evaluare cuprinzătoare a
stării, tendințelor și perspectivelor mediului
european în context global și analizează
oportunitățile de recalibrare a politicilor și
cunoștințelor în concordanță cu viziunea
pentru 2050. Îndeplinirea viziunii pentru
2050 înseamnă concentrarea acțiunilor în
trei domenii esențiale:
protejarea capitalului natural care stă la
baza economiei, societății și bunăstării
oamenilor;
stimularea unei dezvoltări economice și
sociale în care resursele sunt folosite în
mod eficient și cu emisii scăzute de dioxid
de carbon;
protejarea oamenilor de riscurile de
mediu asupra sănătății.
Pe lângă o gamă variată de informații la
nivel globale, european, regional sau la nivel
de țară disponibile online, raportul SOER
2015 cuprinde două rapoarte tipărite (un
raport general de sinteză și un raport de
evaluare a „megatendințelor” globale (global
megatrends – GMT). Megatendințele globale
vor afecta viitoarele modele europene de
consum și vor influența mediul și clima din
Europa. Anticipând aceste evoluții, Europa

poate profita de oportunitățile create
pentru a atinge țintele de mediu și pentru
a face pași în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite în Al șaptelea
program de acțiune pentru mediu al
Uniunii Europene (PAM 7).

Megatendințele globale sunt, prin natura
lor, o manifestare a unui număr mare de
procese și schimbări în întreaga lume. Ele
diferă prin impactul lor asupra diferitelor
categorii de resurse, atât din punct de
vedere al mărimii, cât și al direcției
efectelor lor. Aceste megatendințe se
regăsesc și în cele 17 Obiective de
Dezvoltare
Durabilă
propuse
de
Organizația Națiunilor Unite. Pentru a
aborda aceste megatendințe globale, UE
ar putea încerca să le modeleze în așa fel
încât să atenueze și să gestioneze
riscurile, dar în același timp să creeze
oportunități sau ar putea găsi modalități
de adaptare la tendințele globale, prin
anticiparea și evitarea daunelor prin
creșterea rezilienței sistemelor sociale, de
mediu și economice.

MEGATENDINȚELE
GLOBALE AFECTEAZĂ
PERSPECTIVELE
MEDIULUI EUROPEAN
Conform Agenției Europene de Mediu,
resursele pe care se bazează societățile
pentru a-și satisface nevoile de bază
pot fi clasificate în patru mari
categorii: alimente, apă, energie și
materiale. În plus, ecosistemele sunt
esențiale
pentru
a
asigura
disponibilitatea și calitatea acestor
categorii de resurse, precum și pentru
a oferi o serie de alte servicii
ecosistemice care modelează sănătatea
și bunăstarea populației. Europa și
lumea în general se confruntă cu o
perioadă de schimbări accelerate, în
special în ceea ce privește autoritatea,
demografia, climatul, urbanizarea și
tehnologia. Mulți factori cheie care
sunt
interdependenți
pot
crește
vulnerabilitatea mediului european.

Cele 11 megatendințe globale analizate
în SOER 2015 sunt următoarele:
GMT 1- Tendințe divergente ale
populației mondiale
GMT 2 - Spre o lume mai urbană
GMT 3 - Schimbarea poverii
reprezentate de boli și a riscurilor
de pandemii
GMT 4 - Accelerarea evoluțiilor
tehnologice
GMT 5- Poate continua creșterea
economică?
GMT 6 - O lume tot mai multipolară
GMT 7 - Intensificarea concurenței
mondiale pentru resurse
GMT 8 - Presiuni în creștere asupra
ecosistemelor
GMT 9 - Consecințe tot mai grave ale
schimbărilor climatice
GMT 10 – O poluare în creștere a
mediului
GMT 11 - Diversificarea abordărilor
în materie de guvernanță

Sursa: Agenția Europeană de Mediu, 2015
Referințe:
Agenția Europeană de Mediu, (2015), Mediul European –
Starea şi Perspectiva 2015:
Raport de Sinteză, Agenţia Europeană de Mediu, Copenhaga
Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2015
ISBN 978-92-9213-526-3
doi:10.2800/00521

denkstatt
România
este
o
echipă
profesionistă
de
consultanți
în
sustenabilitate. Considerăm că respectul
față de mediu și respectul față de oameni
este esențial atunci când vorbim de evoluție.
Credem cu tărie că evoluția cere schimbare,
iar atunci când vine vorba de sustenabilitate
vorbim de principii, valori și schimbări de
comportament.

Ca toți specialiștii în sustenabilitate, noi:
Înțelegem și luăm în considerare aceste
megatendințe globale;
Utilizăm
riscurile
identificate
în
evaluarea materialității pentru a dezvolta
mai multe planuri sau scenarii care se
bazează pe seturi de date globale;
Utilizăm aceste planuri sau scenarii
pentru a informa și influența mediul de
afaceri.

Raluca Văduva
raluca.vaduva@denkstatt.ro

"Creștere sustenabilă prin
Raportarea Non
Financiară"

În calitate de speakeri, reprezentanții
denkstatt vor oferi participanților
informații și povești de succes despre
raportarea
non-financiară
și
implementarea
de
concepte
de
sustenabilitate care pot constitui baza de
referință în elaborarea unei noi strategii
de afaceri competitive pe piață.

28 Noiembrie 2019
București
Hotel InterContinental

Ce trebuie să stiți?
În data de 28.11.2019 în cadrul Hotelului
InterContinental din București va avea loc
evenimentul
„Creștere
sustenabilă
prin
Raportarea Non Financiară” în cadrul căruia
reprezentanții denkstatt, doamna Fistiș Gabriela
- Managing Partner denkstatt România și domnul
Linzner Peter - Managing Partner denkstatt
Austria, în calitate de parteneri ai evenimentului,
împreună cu alți manageri și angajați din diferite
domenii vor colabora și vor disemina informații
utile pentru valorificarea ulterioară la nivel
intern în vederea unui management sustenabil al
afacerii.
Așa cum bine știți, conform Ordinului MFP nr.
1938/2016 care transpune Directiva UE 95/2014
și Ordinului MFP nr. 3456/2018, entitățile care
depășesc un număr mediu de 500 de salariați
sunt obligate să întocmească pe lângă raportul
administratorilor un Raport Non-financiar,
aferent exercițiului financiar anterior, care să
includă informații despre impactul economic,
social și de mediu al companiei.

Documentul trebuie publicat pe site-ul
companiei
împreună
cu
raportul
administratorilor sau trebuie să fie pus
la dispoziţia publicului într-un termen
care să nu depăşească 6 luni de la data
bilanţului. Nerespectarea prevederilor
referitoare
întocmirea
declarației
nefinanciare
anuale
constituie
contravenție și se sancționează cu
amendă.
Toate companiile business responsabile
abordează implicit într-o formă sau alta
riscurile de mediu sau cele sociale, de
multe ori inconștient chiar în direcția
cea bună.
Companiile
mature
din
România
abordează managementul sustenabilității
cu prioritate și creează în permanență
perspective noi de inovare pentru a
îndruma compania să devină lider.
Succesul și competitivitatea vin odată cu
TRANSPARENȚA.

Specialiștii echipei denkstatt au o vastă
experiență în ceea ce privește realizarea
Rapoartelor de Sustenabilitate, fiind
aleși ca parteneri de încredere de către
multe companii care doresc schimbarea,
creșterea performanțelor sau chiar
remodelarea
afacerii.
Dezvoltarea
raportului și activitățile desfășurate
conduc întotdeauna la identificarea
oportunităților noi pentru afacere și
creșterea performanțelor organizației.
Mai multe informații despre conferință
și despre modalitatea de înregistrare
regăsiți accesând următorul link:
https://govnet.ro/SUSTAINABLE-ECONOMIC-GROWTHTHROUGH-NON-FINANCIAL-REPORTING-ROMANIA-2019FORUM,

Delia Cotarcă
office@denkstatt.ro

