
Anexa nr.2

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală                          Instituţia de credit
                                                                                        ..........................
Nr......./....                                                                      Nr. ...../.... ... .....

Convenţia-cadru
de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace

electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită

Între,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., cu sediul în
localitatea  .........................,  str.  ...............................  nr.  ....,  sectorul  ....,
reprezentată  prin  doamna/domnul  ..................................,  în  calitate  de
preşedinte,
şi
instituţia  de  credit  ................................,  denumită  în  continuare  instituţie  de
credit,  cu  sediul  în  localitatea  ...............,  str.  ......................  nr.  ....,  bl.  ....,
sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................, telefon/fax ....................., număr de
ordine în registrul comerţului .........., cod unic de înregistrare ..................., atribut
fiscal  RO,  număr  de  înmatriculare  în  Registrul  instituţiilor  de  credit  ..............,
înregistrată cu nr. ................ în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter
personal, operator de date cu caracter personal ..............., reprezentată prin doamna/
domnul .................................., în calitate de preşedinte,
s-a încheiat prezenta Convenţie-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul
de  comunicare  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă  a  actelor  de
executare silită, denumită în continuare Convenţie-cadru.

Părţile au convenit următoarele:

ART. 1
Obiectul Convenţiei-cadru

Obiectul  prezentei  convenţii-cadru  îl  reprezintă  aderarea  instituţiei  de  credit  la
mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor
de executare silită, aplicându-se prevederile Ordinului  președintelui Agenției Naționale
de  Administrare  Fiscală nr.  ..../.... privind  stabilirea  mijloacelor  electronice  de
transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.

ART. 2
Obligaţiile părţilor

În  îndeplinirea  obiectivului  prezentei  convenţii-cadru,  părţile  semnatare  au  obligaţia
respectării  prevederilor  referitoare  la  protejarea  secretului  fiscal  potrivit  Legii  nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
şi, respectiv, la protejarea secretului bancar potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi la protecţia datelor cu caracter personal conform dispoziţiilor Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera  circulaţie  a  acestor  date  şi  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul



general privind protecţia datelor), denumit în continuare RGPD.

ART. 3
Obligaţiile instituţiei de credit semnatare

3.1.  Instituţia  de  credit  semnatară  se  obligă  să  respecte  prevederile  Ordinului
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. ….../..... privind stabilirea
mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii
de comunicare a acestora.
3.2. Instituţia de credit semnatară confirmă ora de începere a zilei bancare, la semnarea
Convenţiei-cadru, ca fiind ora ............. . În sensul prezentei convenţii-cadru, prin zi
bancară se înţelege orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a zilelor de
sărbători legale.
3.3. În cazul modificării orei de începere a zilei bancare, instituţia de credit semnatară
va transmite A.N.A.F. o notificare prin care comunică schimbarea orei prevăzute la pct.
3.2, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de implementarea acesteia la nivelul instituţiei
de credit.
3.4.  Cooperativele de credit  afiliate împuternicesc casa centrală  pentru semnarea în
numele şi pe seama acestora a prezentei convenţii-cadru, precum şi pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor din Ordinul  președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. ..../.... privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a
actelor de executare şi  a procedurii  de comunicare a acestora, iar împuternicirea se
anexează, în original, la prezenta convenţie-cadru. Cooperativele de credit afiliate sunt
responsabile  pentru  îndeplinirea  obligaţiilor  ce  decurg  din  prevederile  prezentei
convenţii-cadru.
3.5. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, actele de executare silită se încarcă în
spaţiul privat al A.N.A.F. (platforma e-Popriri) pentru casa centrală atât în nume propriu,
cât  şi  pentru  fiecare cooperativă  de credit  afiliată  acesteia,  iar  primirea  actelor  de
executare silită de către cooperativele de credit afiliate se realizează prin intermediul
casei centrale. Data comunicării către cooperativele de credit afiliate se consideră a fi
data comunicării către casa centrală potrivit pct. 3.2 sau 3.3, după caz.

ART. 4
Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

A.N.A.F.  se  obligă  să  ducă  la  îndeplinire  prevederile  Ordinului  președintelui  Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. ....../..... privind stabilirea mijloacelor electronice
de  transmitere  la  distanţă  a  actelor  de  executare  şi  a  procedurii  de  comunicare  a
acestora.

ART. 5
Protecţia datelor cu caracter personal

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentei convenţii-
cadru se realizează în conformitate cu prevederile RGPD şi cele ale legislaţiei naţionale
aplicabile domeniului de referinţă.
5.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părţi în vederea îndeplinirii
obiectului prezentei convenţii-cadru, menţionat la art. 1, sunt următoarele:

a) numele, prenumele;
b) adresa de domiciliu;
c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală (NIF);
d) cuantumul obligaţiilor fiscale.



5.3.  Datele  cu  caracter  personal  în  cauză  sunt  prelucrate  numai  pentru  realizarea
obiectului prevăzut la art. 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi nu pot face obiectul
diseminării  către  alte  instituţii/persoane  fizice/persoane  juridice  decât  în  condiţiile
legii, cu acordul prealabil al părţilor.
5.4.  În  situaţia  în  care persoana vizată îşi  retrage consimţământul  ce a stat  la  baza
legalităţii  prelucrării  datelor cu caracter personal ce o privesc, părţile se informează
reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.
5.5. În conformitate cu prevederile RGPD, persoanele vizate ale căror date cu caracter
personal  sunt  prelucrate  beneficiază  de  următoarele  drepturi:  dreptul  la  informare,
dreptul  de  acces  la  datele  cu  caracter  personal,  dreptul  la  rectificarea  datelor  cu
caracter  personal,  dreptul  la  ştergerea datelor  cu caracter  personal  (dreptul  de a  fi
uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face
obiectul  unei  decizii  bazate  exclusiv  pe  prelucrarea  automată,  inclusiv  crearea  de
profiluri,  precum  şi  dreptul  de  a  depune  plângere  către  Autoritatea  Naţională  de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
5.6. Dacă persoanele vizate au exercitat şi au obţinut de la una dintre părţi dreptul la
rectificarea  datelor  cu  caracter  personal,  dreptul  la  ştergerea  datelor  cu  caracter
personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie,
dreptul  de a nu face  obiectul  unei  decizii  bazate exclusiv  pe prelucrarea automată,
părţile se informează reciproc despre acest fapt.
5.7. Părţile pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi
a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele
de drept al  Uniunii  Europene sau de drept intern referitoare la  protecţia datelor  cu
caracter personal.
5.8. Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces
la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentei convenţii-cadru are obligaţia să
păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le prelucrează decât la cererea părţilor, cu
excepţia cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern o obligă să facă
acest lucru.
5.9.  În  situaţia  în  care  părţile  constată  o  încălcare  a  securităţii  datelor  cu caracter
personal se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept
al Uniunii Europene sau de drept intern, în special  cele privind informarea persoanei
vizate  şi  notificarea  Autorităţii  Naţionale  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu
Caracter Personal.
5.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil
şi transparent faţă de persoana vizată, atât A.N.A.F., cât şi instituţia de credit asigură
publicarea  pe  site-ul/portalul  propriu  a  unei  informări  privind  obiectul  prezentei
convenţii-cadru.

ART. 6
Dispoziţii finale

6.1. Părţile vor trata informaţiile pe care le dobândesc ca urmare a realizării atribuţiilor
reciproce prevăzute în Ordinul  președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. …./….. privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor
de executare şi a procedurii de comunicare a acestora ca fiind confidenţiale şi nu le vor
dezvălui terţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
6.2.  Părţile  se  angajează  ca  orice impediment  survenit  în  aplicarea  prevederilor  din
Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală nr.  …./….  privind
stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a
procedurii  de comunicare a acestora să  fie  notificat  în timp util  celeilalte  părţi,  iar
remedierea  acestuia  va  fi  făcută  având  la  bază  consultarea  reciprocă  şi  dialogul



constructiv.
6.3. În cazul fuziunii, divizării sau dizolvării unor instituţii de credit, precum şi în alte
situaţii  de restructurare/reorganizare  a  acestora,  instituţia  de credit  semnatară  este
obligată  să  informeze  A.N.A.F.  de  îndată  şi,  după  caz,  să  întreprindă  demersurile
necesare în vederea semnării unui act adiţional la prezenta convenţie-cadru de către
instituţia de credit şi A.N.A.F.
6.4. Prezenta convenţie-cadru intră în vigoare la data semnării acesteia de către părţi şi
este valabilă pe o perioadă nedeterminată.
6.5. Orice modificare sau completare ulterioară încheierii prezentei convenţii-cadru se
va putea realiza cu acordul părţilor, prin act adiţional.
Prezenta convenţie-cadru s-a semnat astăzi ............. în ...... exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte semnatară.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                      INSTITUŢIA DE CREDIT
                                                                                             ….........................
Preşedinte,                                                                            Preşedinte,
.....................                                                                   ....................


