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Articol de fond: „Evaluarea impactului 
asupra protecției datelor (DPIA) conform 
GDPR – o abordare practică” 

      de Marta Popa, Senior Partner  Voicu & Filipescu 
După ce în numărul din decembrie 2017 al neslwtterul-
ului nostru am abordat o problemă de interes practic 
pentru companii prin prisma cerințelor GDPR, ne 
propunem ca acest articol să abordeze o alta temă de 
interes major pentru companii: când trebuie să evaluez 
impactul activităților mele de prelucrare asupra datelor cu 
caracter personal și, dacă da, cum realizez această 
evaluare? 
 

Modificări legislative publicate în luna 
Ianuarie 2018 
Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de 
expertiză relevante pentru compania dumneavoastră.  În 
această ediție vă sunt prezentate câteva modificări 
legislative recente în următoarele domenii: 

 
•   Societăți comerciale 
•   Protecția datelor cu caracter personal 
•   Litigii și arbitraje 
•   Dreptul muncii 
•   Energie  
•   Achiziții publice 
 

 

Proiecte legislative publicate în luna 
Ianuarie 2018 
Citiți în secțiunea specială a buletinului nostru legislativ, 
Proiecte legislative, care sunt propunerile de modificări 
legislative care, odată adoptate, vă vor influența afacerile 
în România. În această ediție vă sunt prezentate cele mai 
importante proiecte legislative în: 
 
•   Construcții 
•   Dreptul muncii 
•   Energie  
•   Achiziții Publice 
 

 
 

  
 

Roxana Neguțu, Partener Voicu & 
Filipescu câștigă Premiul ILO Client 
Choice Real Estate, ediția 2018. 

 
 
Chambers and Partners Global 
recomadă Voicu & Filipescu pentru 
activitatea avocaților săi în 2 arii de 
practică: fuziuni și achiziții, și societăți 
comerciale. 
 
 
Articolul „Analiză practică a ultimelor 
modificări legislative în domeniul 
achizițiilor publice”  de Raluca Mihai, 
Partener Voicu & Filipescu publicat pe 
CEE Legal Matters. Dați click aici pentru a 
citi articolul. 
 
 
IFLR 1000 recomandă Voicu & 
Filipescu pentru activitatea avocaților săi 
în 2 arii de practică: fuziuni și achiziții, și 
financiar –bancar. 
 
 
Legal500 EMEA ediția 2017 
recomandă Voicu & Filipescu pentru 
activitatea avocaților săi în 9 arii de 
practică: financiar-bancar, fuziuni și 
achiziții, litigii și arbitraje, dreptul muncii, 
energie, achiziții publice și PPP, 
imobiliare și construcții, insolvență, 
media și telecomunicații. 
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http://ceelegalmatters.com/romania/7945-a-practical-analysis-of-the-latest-amendments-to-public-procurement-legislation
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articol de fond 
Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) conform GDPR – o 
abordare practică  

După ce în numărul din decembrie 2017 al neslwtterul-ului nostru am abordat o problemă de interes practic pentru 
companii prin prisma cerințelor GDPR, ne propunem ca acest articol să abordeze o alta temă de interes major pentru 
companii: când trebuie să evaluez impactul activităților mele de prelucrare asupra datelor cu caracter personal și, dacă 
da, cum realizez această evaluare? 

Ce este DPIA, cand este necesară  și de ce? 

Evaluarea impactului asupra protecției datelor, cunoscută și sub acronimul DPIA, este o cerință obligatorie în cadrul 
GDPR conform Articolului 35 și se va aplica doar asupra operațiunilor de procesare ce vor fi inițiate după data de 25 mai 
2018.  

În mod concret, DPIA permite organizațiilor să analizeze modul cum un proiect particular sau un sistem particular, ce 
implică activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, va afecta dreptul persoanelor vizate la protecția datelor 
lor. În mod special, un tip de procesare care implică utilizarea noilor tehnologii informatice (de ex, în cazul unui nou 
sistem IT pentru stocarea și accesarea datelor cu caracter personal, sau folosirea datelor existente pentru un scop nou 
și mai intruziv) dar și natura, scopul și contextul unei procesări poate să rezulte într-un risc ridicat pentru drepturile și 
libertățile indivizilor. O evaluare unică poate aborda un set de operațiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri ridicate 
similar. 

A desfășura un studiu de impact precum DPIA nu trebuie să fie un proces îndelungat sau complex, cele de mai jos 
conținând un set de îndrumări practice pentru a urma un astfel de proces.  

Ce trebuie să conțină, la minimun, DPIA? 

DPIA trebuie sa conțină cel puțin: 

 o descriere a operațiunilor de prelucrare preconizate și a scopurilor prelucrării; 

 o evaluare a necesității și proporționalității prelucrării; 

 o evaluare a riscurilor la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. 

Măsurile aveau ca scop:  

 gestionarea riscurilor;  

 demonstrarea conformității cu acest Regulament. 
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Responsabilități cu privire la DPIA 

Obligația de realizare DPIA este prevazută de GDPR în sarcina operatorului, iar acesta este obligat să-și implice 
responsabilul cu protecția datelor (DPO) și Chief Information Security Officer (CISO) însă este recomandabil ca 
operatorul să obțină și avizul experților independenți din diverse domenii (IT, securitate, avocați, experți în sociologie, 
etică etc).  

În general, responsabilitatea pentru a se asigura că studiul de impact asupra protecției datelor aparține șefilor de 
departamente (Information Owners) ai operatorului, cu precădere celor de resurse umane, marketing, securitatea 
informației, dar nu numai lor. 

În practică, va fi util ca organizațiile să-și pregătească metodologii de realizare DPIA care să fie popularizate către 
Information Owners. 

Este necesar DPIA pentru orice proiect? 

Nu există prevederi în GDPR care să stabilească expres și limitativ în care situații este necesar DPIA. Ca principiu, DPIA 
va fi necesar acolo unde proiectul de procesare are un scop foarte larg sau va utiliza informații de așa natură încât este 
posibil sa creeze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile indivizilor, sau acolo unde se folosesc tehnologii noi și 
intruzive, sau atunci când informații private sau sensibile se folosesc într-o manieră nouă și neașteptată.  

În aprecierea riscului, se consideră că acolo unde beneficiul sau necesitatea prelucrării este mai mare, și riscul asociat 
prelucrării va fi mai mare. 

Articolul 35 GDPR evidențiază doar unele situații în care DPIA este obligatorie. De exemplu, când se procesează un 
spectru larg de categorii speciale de date, sau oricare date personale au legatură cu condamnări penale sau 
contravenționale. Mai mult, dacă prelucrarea este bazată pe un mecanism automat de luare a deciziilor, inclusiv 
profilare, DPIA va fi necesară. Ultimul caz evidențiat de Articolul 35 este acela în care se realizează o monitorizare 
sistematică a unei zone accesibile la scara largă (întrarea într-o companie cu foarte mulți angajați). 

Totuși, dacă prelucrarea datelor nu va pune în pericol drepturile și liberățile indivizilor sau dacă aceasta a fost deja 
autorizată pentru operațiuni similare, atunci nu va fi necesară DPIA. Același lucru este valabil în situația în care există o 
baza legală în legislația UE sau a statului membru.  

Primii pași pentru a stabili dacă este necesar DPIA 

Organizațiile care își pun întrebarea dacă sau nu un anumit proiect de procesare date cu caracter personal va necesita 
DPIA vor trebui să raspundă la următorul set de întrebări: 

 ce fel de date avem? 
 avem nevoie cu adevarat de toate aceste date? 
 cum utilizăm datele pe care le avem? 
 ce riscuri apar din procesarea acestor date? 
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 cum putem minimiza aceste riscuri? 
 
O analiză preliminară a necesității DPIA se poate face în baza registrului de prelucrări pe care l-ați întocmit deja pe baza 
cerințelor GDPR. 

De ce să realizez DPIA? 

 pentru a identifica riscurile ce s-ar putea produce asupra protecției datelor private ale cetățenilor; 
 pentru a identifica gradul de conformitate cu obligațiile de protecția datelor; 
 pentru a proteja reputația organizației; 
 pentru a inspira încredere publicului în produsul/proiectul dvs; 
 pentru a evita soluții scumpe de remediere ulterioară a prejudiciilor. 

 

Cand ar trebui să încep un DPIA? 

DPIA reprezintă o modalitate eficientă de protecție împotriva riscurilor atunci când sunt realizate la stadiile incipiente 
ale proiectului, respectiv când: 

 proiectul este în fază de creare; 
 stiți ce activități doriți să realizați; 
 stiți cine va fi implicat în realizarea proiectului.  

 
Însă DPIA trebuie finalizat înainte ca: 

 deciziile în privința procesării de date private să fie stabilite în mod definitiv; 
 sistemele informatice să fi fost achiziționate; 
 întelegerile contractuale să fie definitivate prin semnare angajantă juridică; 
 să nu mai aveți posibilitatea de a vă razgândi. 

 

Dacă ați realizat DPIA și a rezultat că riscul este scazut, prelucrarea poate începe și se va reevalua periodic dacă apar 
modificări.  

Daca riscul asociat procesării a fost identificat ca unul ridicat sau dacă nu este clar că este necesar DPIA, veți avea două 
opțiuni: 

 nu veți începe procesarea; 

 veți consulta autoritatea de supraveghere înainte de a proceda la orice activiăți de procesare. Împreună cu 
autoritatea veți putea găsi soluția de minimizare a riscului (măsuri tehnice și organizaționale) și o veți 
implementa. Prelucrarea poate începe și se va reevalua periodic dacă apar modificări. Dacă nu găsiți remedii 
împreună cu autoritatea - nu veți începe procesarea sau veți modifica substanțial procesarea. 
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Este de așteptat ca autoritățile de supraveghere naționale să întocmească și să publice o listă cu tipurile de activități de 
procesare care sunt supuse cerinței de realizare DPIA, precum și o listă cu activități de procesare pentru care nu este 
necesară DPIA.   
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societati comerciale - modificări legislative  publicate   în  Ianuarie  2018 

Hotărârea nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de 
Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă 
tribunale, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 10 din 05 ianuarie 2018. 

Prin noua Hotărâre nr. 962/2017 se aprobă tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru unele operațiuni efectuate de 
Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, constând în: 

 eliberare de informații (20 lei/firma); începând cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, va exista numai 
certificat constatator on-line în variantă  extinsă; 

 extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului (45 lei); 

 certificate raport istoric despre o firma (250 lei/firmă); 

 copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate. 

Data intrării în vigoare: 15 ianuarie 2018 
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protecția datelor cu caracter personal - modificări legislative 
publicate în  Ianuarie  2018 

Comisia Europeană publică noi orientări referitoare la GDPR și lansează un nou instrument 
online destinat IMM 

Comisia Europeană a publicat în data de 24 ianuarie 2018 orientări pentru a facilita aplicarea directă și uniformă, 
începând cu data de 25 mai, în întreaga UE, a noilor norme de protecție a datelor. De asemenea, Comisia lansează un 
nou instrument online destinat IMM-urilor. Detalii aici. 

La puțin peste 100 de zile înainte de aplicarea noii legislații, orientările precizează ce demersuri ar mai trebui să facă 
Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale pentru a finaliza cu succes 
faza de pregătire. 

Deși noul regulament prevede un set unic de norme menite să se aplice direct în toate statele membre, vor fi necesare 
încă o serie de ajustări semnificative în ceea ce privește anumite aspecte, precum modificarea de către guvernele din 
UE a legilor în vigoare și înființarea de către autoritățile pentru protecția datelor a Comitetului european pentru 
protecția datelor. Orientările reamintesc principalele inovații și oportunități oferite de noile norme, trec în revistă 
acțiunile pregătitoare realizate deja și evidențiază demersurile pe care Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru 
protecția datelor și administrațiile naționale trebuie să le întreprindă în continuare. 

Andrus Ansip, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: „Viitorul nostru 
digital nu poate fi construit decât pe încredere. Trebuie să fie protejată viața privată a fiecărei persoane. Consolidarea 
normelor UE privind protecția datelor va deveni o realitate la 25 mai. Acesta este un important pas înainte și ne angajăm să 
devină o reușită pentru toți.” 

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „ În lumea de astăzi, 
viitorul nostru economic și siguranța noastră personală vor depinde într-o mare măsură de modul în care gestionăm datele. 
Avem nevoie de norme moderne care să răspundă noilor riscuri și, prin urmare, îndemnăm guvernele, autoritățile și 
întreprinderile din UE să valorifice timpul rămas în mod eficient și să își îndeplinească rolurile care le revin în cadrul pregătirilor 
pentru ziua cea mare.”  

Comisia face apel la guvernele și autoritățile pentru protecția datelor ale UE să fie pregătite 
și să ofere sprijin 

De la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor, în mai 2016, Comisia s-a implicat activ alături de toate 
părțile interesate — guverne, autorități naționale, întreprinderi, societatea civilă — în pregătirea aplicării noilor norme. 

Pregătirile progresează în ritmuri diferite de la un stat membru la altul. În acest stadiu, doar două dintre acestea au 
adoptat deja actele legislative naționale relevante. Statele membre ar trebui să accelereze adoptarea legislației 
naționale și să se asigure că aceste măsuri sunt în conformitate cu regulamentul. Acestea ar trebui, de asemenea, să se 
asigure că autoritățile lor naționale dispun de resursele financiare și umane necesare pentru a le garanta independența 
și eficiența. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_ro.htm
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Comisia a alocat 1,7 milioane EUR reprezentând fonduri destinate autorităților pentru protecția datelor și formării de 
profesioniști în domeniul protecției datelor. O sumă suplimentară de 2 milioane EUR este disponibilă pentru a sprijini 
autoritățile naționale în stabilirea de contacte cu întreprinderile, în special cu IMM-urile.  

Un nou instrument online care sprijină aplicarea normelor la nivel practic  

Cunoștințele despre beneficiile și oportunitățile oferite de noile norme nu sunt difuzate în mod egal. Este necesar, în 
special, să se accelereze acțiunile de sensibilizare și să se sprijine eforturile IMM-urilor în ceea ce privește conformitatea. 

Astăzi, Comisia lansează un nou instrument online pentru a ajuta cetățenii, întreprinderile, în special IMM-urile, și alte 
organizații să respecte și să beneficieze de noile norme privind protecția datelor. 

De asemenea, Comisia va lansa evenimente organizate în statele membre pentru a sprijini eforturile de pregătire ale 
părților interesate și pentru a informa cetățenii cu privire la impactul regulamentului.  

Prezentarea principalelor inovații și a noilor oportunități  

Regulamentul general privind protecția datelor permite libera circulație a datelor în cadrul pieței unice digitale. Acesta 
va proteja mai bine viața privată a cetățenilor europeni și va consolida încrederea și securitatea consumatorilor, oferind 
în același timp noi oportunități pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mai mici. 

Orientările reamintesc principalele elemente ale noilor norme de protecție a datelor: 

 un set unic de norme la nivelul întregului continent, care garantează securitatea juridică pentru întreprinderi și 
același nivel de protecție a datelor în întreaga UE pentru cetățeni. 

 se aplică aceleași norme tuturor societăților care oferă servicii în UE, chiar dacă acestea își au sediul în afara UE. 

 drepturi noi și consolidate pentru cetățeni: dreptul la informare, la acces și dreptul de a fi uitat sunt consolidate. 
Un nou drept la portabilitatea datelor le permite cetățenilor să își transfere datele de la o societate la alta. Acest 
lucru le va oferi societăților noi oportunități de afaceri. 

 mai bună protecție împotriva încălcării securității datelor: o societate care se confruntă cu o încălcare a securității 
datelor, ceea ce expune persoanele fizice la riscuri, trebuie să notifice acest lucru autorității pentru protecția 
datelor în termen de 72 de ore. 

 norme stricte și amenzi disuasive: toate autoritățile pentru protecția datelor vor avea competența de a aplica 
amenzi de până la 20 de milioane EUR sau, în cazul unei societăți, amenzi în valoare de 4 % din cifra de afaceri 
anuală.  

Următorii pași 

Până la 25 mai, Comisia va continua să sprijine în mod activ statele membre, autoritățile pentru protecția datelor și 
întreprinderile pentru a se asigura că reforma este gata să intre în vigoare. Începând din mai 2018, aceasta va monitoriza 
modul în care statele membre aplică noile norme și va lua măsuri adecvate dacă va fi necesar. La un an de la intrarea în 
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vigoare a regulamentului (2019), Comisia va organiza un eveniment pentru a face un bilanț al experiențelor diferitelor 
părți interesate în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului. Acesta va fi inclus, de asemenea, în raportul 
privind evaluarea și revizuirea regulamentului, pe care Comisia trebuie să îl prezinte până în mai 2020. 

Context 

La 6 aprilie 2016, UE a convenit asupra unei reforme majore a cadrului său de protecție a datelor, prin adoptarea 
pachetului de reforme privind protecția datelor, care include Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) ce 
înlocuiește Directiva adoptată în urmă cu douăzeci de ani. La 25 mai 2018, noile norme în materie de protecție a datelor 
la nivelul UE vor deveni aplicabile, după doi ani de la adoptarea și intrarea în vigoare a regulamentului menționat 
anterior. 

În ianuarie 2017, Comisia a propus alinierea normelor privind comunicațiile electronice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor electronice) la noile standarde de nivel mondial ale Regulamentului privind protecția 
generală a datelor al UE. În septembrie 2017, Comisia a propus un nou set de norme care să reglementeze fluxul liber al 
datelor fără caracter personal în UE. Împreună cu normele existente deja pentru datele cu caracter personal, noile măsuri 
vor permite stocarea și prelucrarea datelor fără caracter personal în întreaga Uniune pentru a stimula competitivitatea 
întreprinderilor europene și pentru a moderniza serviciile publice. Ambele propuneri necesită încă aprobarea 
Parlamentului European și a statelor membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-eprivacy-regulation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-eprivacy-regulation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_ro.htm
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litigii si arbitraje - modificări legislative publicate  în Ianuarie  2018 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 77/2017 privind examinarea sesizării formulate 
de Tribunalul București - Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 13.765/299/2016, în vederea 
pronunțării unei hotărâri prealabile,  a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 23 din 10 ianuarie 2018, fiind aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte a fost sesizată în 

vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la "aplicarea în timp a 
dispozițiilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă - în forma în vigoare înaintea modificării acestora prin O.U.G. nr. 
1/2016, privitoare la încheierea de încuviințare a executării silite dată de executorul judecătoresc după pronunțarea Deciziei 
Curții Constituționale nr. 895 din 17 decembrie 2015, înainte de publicarea acestei decizii, chestiune invocată în termen ca 
motiv de nulitate printr-o contestație la executare înregistrată pe rolul instanțelor judecătorești după publicarea Deciziei nr. 
895 din 17 decembrie 2015." Înalta Curte a admis sesizarea formulată și a stabilit că, în interpretarea și aplicarea în timp a 
dispozițiilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă, forma anterioară modificării prin O.U.G. nr. 1/2016, efectele 
Deciziei Curții Constituționale nr. 895 din 17 decembrie 2015 se produc și asupra încheierilor de încuviințare a executării 
silite date de executorul judecătoresc anterior publicării acestei decizii, dacă motivul de nulitate decurgând din 
necompetența executorului judecătoresc a fost invocat în cadrul contestației la executare formulate în termen, după 
publicarea deciziei instanței constituționale în Monitorul Oficial al României. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 86/2017 privind examinarea sesizării formulate 
de Tribunalul București - Secția a VI-a civilă, în Dosarul nr. 114.907/299/2015, în vederea 
pronunțării unei hotărâri prealabile, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 46 din 17 ianuarie 2018, fiind aplicabilă începând cu aceeași dată. ICCJ a admis sesizarea 

formulată de Tribunalul București, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și a decis că, în cazul asigurării obligatorii 
de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, asigurătorul subrogat în drepturile persoanei 
păgubite este îndreptățit să obțină penalizările prevăzute de dispozițiile art. 38 din Norma Autorității de Supraveghere 
Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
vehicule, cu modificările și completările ulterioare, dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile la scadență sau 
și le îndeplinește necorespunzător. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 81/2017 privind examinarea sesizării formulate 
de Tribunalul Cluj - Secția civilă în Dosarul nr. 3.633/211/2016, în vederea pronunțării unei 
hotărâri prealabile, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 18 
ianuarie 2018, fiind aplicabilă începând cu aceeași dată. În speță, Tribunalul Cluj - Secția civilă a dispus 

sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea 
chestiune de drept: prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor 
imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, sunt aplicabile ulterior datei de 14 februarie 2001, 
având în vedere prevederile art. 52 și art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 
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Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Tribunalul Cluj - Secția civilă în dosarul nr. 
3.633/211/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și a stabilit că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 
42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă dreptul de preempțiune, 
chiriașii au și dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinația de locuințe, drept prevăzut de art. 9 alin. (1) 
din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în 
proprietatea statului. 

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în Cauza Valdhuter împotriva României din 
27 iunie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 19 ianuarie 
2018, fiind aplicabilă începând cu aceeași dată. Reclamantul susține că dreptul său la un proces echitabil 

nu a fost respectat, pe motiv că, în cursul procedurii desfășurate în fața instanțelor, nu a putut să îl confrunte pe I.R., 
inițial inculpat alături de reclamant, în pofida faptului că declarația acestuia din urmă a fost luată în considerare pentru 
condamnarea lui. Acesta reproșează instanțelor, atât celor care s-au pronunțat asupra căilor de atac ordinare, cât și celor 
care s-au pronunțat asupra revizuirii, că, fără niciun alt motiv valabil, în opinia lui, nu au procedat la o audiere ulterioară 
a lui I.R. Curtea a observat că primele instanțe nu au invocat niciun motiv pentru a justifica omisiunea audierii lui I.R. 
Ulterior, în cadrul măsurilor premergătoare revizuirii inițiate de reclamant, acest martor a fost audiat doar de procuror. 
Curtea se limitează la a constata că reclamantul nu a avut posibilitatea, nici în etapa urmăririi penale, nici în fața 
instanțelor, de a adresa întrebări martorilor ale căror declarații au fost luate în considerare de instanțele naționale. De 
altfel, însuși reclamantul a fost audiat în persoană abia în etapa recursului. În plus, instanțele nu au procedat la o 
examinare meticuloasă a credibilității martorilor absenți și a fiabilității declarațiilor acestora. Curtea a constatat absența 
unor măsuri procedurale adoptate de instanțele interne pentru a compensa imposibilitatea reclamantului de a-i adresa 
în mod direct întrebări lui I.R., instanțele neluând măsurile compensatorii care să fi permis o apreciere echitabilă și 
adecvată a fiabilității elementelor de probă neverificate. Astfel, Curtea a concluzionat că au fost încălcate art. 6 § 1 și art. 
6 § 3 lit. d) din Convenție. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în Ianuarie  2018 

Ordinul Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate a fost publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul aprobă normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile 
și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Ordin. 

În Normele de aplicare sunt prevăzute în primul rând categoriile de persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Stagiul minim de asigurare pentru 
acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul 
medical.  

În plus, sunt detaliate condițiile în care asigurații beneficiază de concedii şi indemnizații, în baza certificatului medical 
eliberat de medicul curant. Certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează la data la care se acordă 
consultația medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical. 

Normele detaliază procedura de acordare, condițiile și durata pentru: 

 concediul şi indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente 
în afara muncii; 

 concediile şi indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă; 

 concediul şi indemnizația de maternitate; 

 concediul şi indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav; 

 concediul şi indemnizația de risc maternal, precum și 

 modalitatățile și formulele de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.  

Ordinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 1168/2017/ 492/2018 / 

3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru 

calculator a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018, intrând în vigoare la 

data de 01 februarie 2018. 

Ordinul reia dispozițiile prevăzute de Ordinul nr. 409/4.020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de 
programe pentru calculator și extinde sfera de aplicare a acestuia în ceea ce privește salariații care beneficiază de scutire 
de impozit pe venituri din salarii și asimilate salariilor după cum urmează: 
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 prevederile Ordinului se aplică și salariaților care dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de 
învățământ de scurtă durată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ 
superior acreditată și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă; 

 în lista ocupațiilor specifice activităților de creare de programe pentru calculator sunt introduse pozițiile de 
programator ajutor și analist ajutor, precum și activitățile specifice pe care le vor desfășura aceștia. 

La data intrării în vigoare a Ordinului se abrogă prevederile ordinului nr. 409/4.020/737/703/2017 privind încadrarea în 
activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 22 
iunie 2017. 

Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului 

contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de 

pensii a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 26 ianuarie 2018, intrând în vigoare la aceeași 

dată. 

Ordinul aprobă modelul contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de 
pensii. Modelul contractului se utilizează pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii începând cu data de 
1 ianuarie 2018. 

La data intrării în vigoare a Ordinului se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 5/2011 pentru 
aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al 
comunicării de modificare și al formularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 14 ianuarie 2011. 
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energie - modificări legislative publicate în  Ianuarie  2018 

Legea nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 04 ianuarie 2018. 

Legea modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, stabilind, printre altele, că: 

 verificarea activității ANRE de către Curtea de Conturi a României se realizează numai asupra operațiunilor 
economico-financiare efectuate de ANRE, care se reflectă în bugetul de venituri și cheltuieli și în situațiile anuale; 

 numărul maxim de posturi din ANRE este de 350, exclusiv membrii Comitetului de reglementare. Încadrarea pe 
posturi a personalului ANRE ca autoritate administrativă autonomă se face în condițiile legii, conform 
regulamentului de organizare și funcționare al ANRE; 

 în exercitarea atribuțiilor și competențelor sale, ANRE poate angaja servicii de consultanță de specialitate, 
precum și auditori de terță parte din țară și străinătate, cu respectarea procedurilor de achiziție publică 
prevăzute de lege. 

Data intrării în vigoare: 07 ianuarie 2018 

Ordinul nr. 124/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-
cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea 
contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului-cadru dintre 
producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și 
administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului 
neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului 
necuvenit/supracompensării, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 

2018. 
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea 
contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției 
pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în 
cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului 
neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării 
se modifică și completează după cum urmează: 

 În cadrul Anexei nr. 1 la Ordinului 28/2014, din art. 3, art. 6, art. 21 se elimină prevederile cu privire la furnizorii 
care livrează energie electrică la export. În ceea ce privește plătitorul de contribuție, acesta plătește facturile 
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transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai 
târziu de data de 20 a fiecărei luni următoare celei de consum.  

 În Anexa nr. 2 la Ordinul 28/2014 se introduce un nou art. 51 cu privire la deciziile ANRE referitoare la cuantumul 
supracompensării și/sau bonusului necuvenit, acestea fiind obligatorii pentru producători și se pun în aplicare în 
vederea recuperării prin emiterea unei decizii de recuperare de către administratorul schemei de sprijin, în 
conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat. În cazul în care producătorul înregistrează obligații de 
plată către administratorul schemei de sprijin neachitate la termenul de scadență, rezultate din aplicarea schemei 
de sprijin și nu au încheiate/nu respectă convențiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul 
schemei de sprijin, administratorul schemei de sprijin sistează plata bonusului lunar către producător, până la 
achitarea de către acesta a datoriei respective.  

 Administratorul schemei de sprijin emite, în baza deciziei ANRE referitoare la cuantumul supracompensării, 
decizia de recuperare a supracompensării în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat pe care o 
transmite producătorului pentru care s-a determinat supracompensarea, împreună cu factura de plată a 
supracompensării, în termen de 7 zile de la data primirii comunicării de la ANRE. 

 Contractele cadru intră în vigoare la data semnării lor de către părți și rămân în vigoare 18 luni de la data încetării 
ajutorului de stat instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor 
necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de 
energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, sau până la încetarea/rezilierea contractului din 
oricare altă cauză. 

Data intrării în vigoare: 12 ianuarie 2018; Contractele aflate în vigoare la data emiterii Ordinului vor fi modificate 
corespunzător în termen de 30 de zile. 

Ordinul nr. 19/2018 privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) și art. 27 
din Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă 
eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de 
energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin 
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 
nr. 114/2013, și a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de 
colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru 
energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 19 ianuarie 2018. 

Ordinul stabilește că pentru anul 2017, în cazul producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care 
utilizează combustibil majoritar gaze naturale, prevederile art. 21 alin. (2) și art. 27 din Regulamentul de calificare a 
producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de 
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combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin 
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 se aplică astfel: 

 documentația de calificare pentru anul 2017, prevăzută la art. 21 alin. (2), va cuprinde și anexa ce face parte 
integrantă din prezentul Ordin; 

 decizia anuală de calificare pentru anul 2017 va conține și Energia electrică ce beneficiază de Schema de sprijin 
pentru semestrul I al anului 2017 și, respectiv, Energia electrică ce beneficiază de Schema de sprijin pentru 
semestrul II al anului 2017 pentru fiecare configurație. 

Pentru anul 2017, în cazul producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care utilizează combustibil 
majoritar gaze naturale, dispozițiile legale referitoare la regularizarea plăților corespunzătoare bonusului de către 
administratorul schemei, respectiv de către producător, după caz, se aplică pentru fiecare semestru din anul 2017. 
Contravaloarea cantității de energie electrică aferentă anului 2017, pentru care respectivul producător a beneficiat de 
bonus necuvenit/neacordat și în baza căreia se întocmește factura de regularizare, rezultă după însumarea algebrică a 
contravalorilor determinate pentru fiecare semestru al anului 2017. 

Data intrării în vigoare: 19 ianuarie 2018 

Ordinul nr. 23/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere 
dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 83 din 29 ianuarie 2018. 

Ordinul modifică și completează Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu 
negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, stabilind, printre altele, că: 

 Pe tot parcursul sesiunii de licitație, tranzacționarea se realizează prin două modalități: (i) selectarea (accesare la 
“click”) și acceptarea ofertei eligibile de vânzare/cumpărare în platforma de tranzacționare. Ofertele neeligibile 
nu vor putea fi tranzacționate prin această metodă; (ii) corelare automată, cu sau fără inițierea procedurii de 
intermediere.  

 În cazul în care pentru un produs PC-OTC se ajunge la situația de corelare a ofertelor: (i) acestea sunt corelate 
automat, dacă ofertele sunt introduse de parteneri eligibili, și se încheie tranzacții asumate de către participanții 
eligibili ale căror oferte au fost corelate; sau (ii) acestea vor fi automat rezervate de către platformă, iar 
administratorul platformei de tranzacționare va desfășura activitățile prevăzute pentru modalitatea de 
intermediere și încheiere a tranzacțiilor, dacă ofertele sunt introduse de participanții la piață, alții decât partenerii 
eligibili; 

Pe tot parcursul sesiunii de licitație este permisă introducerea/modificarea/anularea ofertelor, toate operațiunile fiind 
vizualizate în piață prin ecranele sistemului de tranzacționare. 

 Data intrării în vigoare: 29 ianuarie 2018 
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achiziții publice - modificări legislative publicate în Ianuarie 2018 

Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1170/1450/2017 privind nivelul ratei 

de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziție a fost publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 24 din 10 ianuarie 2018, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Ordinul prevede că, în conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor pe 
ciclul de viață al achiziției în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce au 
drept criteriu de atribuire "costul cel mai scăzut", aprobată prin Ordinul președintelui ANAP nr. 842/175/2016 privind 
aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică, 
se stabilește pentru anul 2018 un nivel al acestui indicator de 4,5%. 

Rata de actualizare stabilită menționată mai sus este utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție 
publică/acordurilor-cadru finanțate exclusiv de la bugetul de stat. 

În cazul contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru care procedura de 
atribuire se inițiază în anul 2018, iar criteriul de atribuire este "costul cel mai scăzut" rămân aplicabile prevederile art. 5 
din Ordinul președintelui ANAP și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză nr. 842/175/2016. 

Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru 

anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din 

fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2018, intrând în 

vigoare la aceeași dată.  

Hotărârea stabilește condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru 
contractele de achiziție publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect exclusiv execuția de lucrări și care sunt aferente 
obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile și/sau rambursabile, a căror 
valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

De asemenea, actul normativ aprobă condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, 
pentru contractele de achiziție publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect atât proiectarea, cât și execuția de 
lucrări și care sunt aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile și/sau 
rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric 
prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016. 

Hotărârea nu se aplică în cazul contractelor din cadrul proiectelor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 
și aprobate înainte de data intrării acesteia în vigoare. 
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construcții - proiecte legislative publicate în  ianuarie  2018 
Proiectul de Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a 

construcțiilor a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la data de 15 ianuarie 
2018. 

Proiectul de lege care va abroga Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții („Legea nr. 
50/1991”) a fost inițiat în vederea realizării unui act normativ consolidat care să reglementeze în mod coerent legislația 
în domeniul executării lucrărilor de construire și desființare, a întăririi responabilității emitenților documentelor 
necesare autorizării construcțiilor, precum și a consolidării structurilor de specialitate de la nivelul administrației publice 
locale. 

În acest sens, conținutul substanțial al Legii nr. 50/1991 va fi menținut, fără a aduce modificări importante procedurilor, 
competențelor autorităților publice ori altor elemente ce definesc autorizarea executării lucrărilor de construire, 
respectiv de desființare a construcțiilor. În concret, se vor regăsi reglementate distinct și detaliat principalele acte 
necesare parcurgerii etapelor autorizării lucrărilor de construire și desființare, respectiv, (i) certificatul de urbanism, (ii) 
avizele și acordurile specifice, (iii) autorizația de construire sau, după caz, desființare. 

Ca și noutate legislativă, proiectul de lege va cuprinde un capitol distinct dedicat reglementărilor specifice din 
municipiul București. Astfel, sunt prevăzute atribuțiile specifice de emitere a autorizațiilor de construire/desființare de 
primarul-general și de primarii sectoarelor municipiului București. In plus, va exista și o reglementare distinctă a 
procedurilor de desființare a construcțiilor. 

Proiectul de lege extinde categoria lucrărilor care se pot efectua fără autorizație de construire care nu modifică structura 
de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor. Dintre aceste lucrări menționăm: 

a) reparații la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase ce se pot executa chiar dacă se schimbă materialele din 
care sunt executate; 

b) reparații şi înlocuiri de tâmplărie interioară se pot efectua chiar cu schimbarea formei, dimensiunilor golurilor şi 
tâmplăriei; 

c) reparații și înlocuiri de coșuri de fum; 

d) tencuieli, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare; 

e) solarii și lucrări de construcții funerare subterane și supraterane. 

În privința debirocratizării procedurii de autorizare, proiectul de lege stabilește exhaustiv conținutul cadru al proiectului 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare 
și al proiectului de organizare a execuției lucrărilor. 

De asemenea, în vederea asigurării respectării stricte a normelor de urbanism și construire, proiectul de lege prevede o 
majorare substanțială a cuantumului contravențiilor aplicabile în cazul încălcării normelor legale. 
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dreptul muncii - proiecte legislative publicate în Ianuarie  2018 
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul forței de muncă a fost publicat pe website-ul Ministerului Muncii la data de 22 ianuarie 2018. 

Proiectul de act normativ conține prevederi în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor O.U.G. nr. 95/2017, ale O.U.G. nr. 
79/2017 și ale Legii 250/2017, precum și pentru clarificarea modalității de acordare a unor drepturi și 
eliminarea/introducerea unor documente noi pentru acordarea acestora, în unele situații constatate prin aplicarea 
prevederilor actelor normative menționate de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă în practica acestora. 

Principalele reglementări privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 și pentru 
modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, 
modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin H.G. nr. 377/2002 se referă la: 

 introducerea persoanelor care realizează venituri incluse în baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru 
muncă și care se acordă de către angajator sau plătitorul de venit în categoria persoanelor prevăzute la art. 19 
din Lege, ulterior încetării contractului individual de muncă, contractului de muncă temporară, raportului de 
serviciu, mandatului pentru care au fost numite sau alese, contractului de management sau de mandat, cu 
excepția veniturilor din salarii și asimilate salariilor stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive; 

 redefinirea sintagmei “nu îndeplinesc condițiile de pensionare conform legii”, prin includerea în această 
categorie, pe lângă persoanele care nu solicită pensionarea anticipată, și a persoanelor care nu solicită 
pensionarea anticipată parțial; 

 reglementarea modalității de certificare a stagiului minim de cotizare, precum și a stabilirii dreptului de 
indemnizație de șomaj; 

 clarificarea tipurilor de venituri care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, respectiv veniturile 
incluse în baza de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de 
cotizare; 

 clarificarea faptului că baza lunară de calcul al contribuției asiguratorii pentru muncă pentru fiecare lună din 
ultimele 12 în care s-a realizat stagiul de cotizare, respectiv cea din cuprinsul declarației lunare privind obligațiile 
de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în 
Codul fiscal, este pusă la dispoziția agențiilor pentrru ocuparea forței de muncă, pe cale electronică, din sistemul 
informatic al Ministerului Finanțelor Publice; 

 detalierea actelor necesare, termenelor și modalității de depunere a acestora, în vederea acordării de către 
agențiile pentru ocuparea forței de muncă a primei de inserție; 

 completarea documentelor necesare pentru acordarea primelor de mobilitate; 

 completarea condițiilor de acordare, precum și a documentelor necesare pentru solicitarea primei de relocare; 
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 înlocuirea și abrogarea unor anexe, corespunzător modificărilor și completărilor menționate. 

Principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia 
la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin H.G. nr. 473/2014 se 
referă la: 

 restrângerea condițiilor de verificare și acordare a sumelor lunare cuvenite potrivit legii, precum și stabilirea 
termenului de depunere a documentelor până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care se solicită 
aceste sume; 

 stipularea posibilității de redepunere a documentelor transmise în termen care nu sunt lizibile până în ultima zi 
a lunii următoare pentru care se solicită acordarea acestor sume prevăzute de lege; 

 reglementarea modalității de transmitere a cererilor și a documentelor, de către persoanele îndreptățite, pentru 
a beneficia de anumite drepturi sau măsuri prevăzute de lege. 

Principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007 se referă la: 

 restrângerea condițiilor de verificare și acordare a sumelor lunare cuvenite potrivit legii, precum și stabilirea 
termenului de depunere a documentelor până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită 
aceste sume; 

 stipularea posibilității de redepunere a documentelor transmise în termen care nu sunt lizibile până în ultima zi 
a lunii următoare pentru care se solicită acordarea acestor sume prevăzute de lege; 

 reglementarea faptului că suma reprezentând stimulentul financiar cuvenită conform art. 1 din lege se acordă de 
agenția pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a Municipiului București, din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a 
documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume. 

Principalele reglementări privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind 
constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin H.G. nr. 1850/2006 se referă 
la: 

 aborgarea prevederilor referitoare la definirea salariaților încadrați cu contract individual de muncă și a cotei 
contribuției datorate de angajatorii prevăzuți la art. 7 din lege la buegtul asigurărilor pentru șomaj; 

 modificarea contribuțiilor sociale datorate de angajatorii în stare de insolvență prin completarea acestora cu 
contribuția asiguratorie pentru muncă și, după caz, contribuția de asigurări sociale, datorate de angajatori 
începând cu data de 01.01.2018. 

Proiectul de Hotărâre este publicat pe website-ul Ministerului Muncii și poate fi accesat la următorul link: 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/Proiect-HG-SITE-22-01-2018.pdf 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/Proiect-HG-SITE-22-01-2018.pdf
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energie - proiecte legislative  publicate   în   Ianuarie   2018 

Proiectul de Ordin privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport 
al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 a fost publicat pe website-ul Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei la data de 23 ianuarie 2018. 

Modificarea prevederilor Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale (Codul rețelei), a 
devenit necesară în urma finalizării de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A a lucrărilor la platforma sa informațională, oferind 
utilizatorilor de rețea posibilitatea transmiterii online a solicitărilor de transfer de capacitate în punctele de intrare/ieșire 
în/din Sistemul național de transport al gazelor naturale. Astfel, pentru ca această facilitate să devină operațională a 
devenit necesară modificarea Codului rețelei, în acest sens S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. transmițând propunerile sale de 
modificare a articolelor 37, 79 și 80 din Codul rețelei. 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq%2BAgw%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D 

Proiectul de Ordin pentru aprobarea unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor 
reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018 a 

fost publicat pe website-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei la data de 23 ianuarie 2018. 

Modificarea adusă de proiectul de ordin constă în prelungirea celei de-a treia perioade de reglementare, aferente 
activității de distribuție a gazelor naturale, până la data de 31 decembrie 2018, în condițiile unor reguli specifice privind 
stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, respectiv:  

 menținerea ratei reglementate a rentabilității capitalului la nivelul celei aprobate pentru perioada a treia de 
reglementare, respectiv 8,43%; 

 rata de creștere a eficienței activității reglementate, pentru anul 2018, are valoarea zero; 

 valoarea consumului tehnologic, aferentă anului 2018, se stabilește la nivelul celei permise fiecărui titular de 
licență de distribuție pentru anul 2017 la fundamentarea perioadei a treia de reglementare. 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq%2BAhQ%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D 

 

 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq%2BAgw%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=fq%2BAhQ%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D
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Proiectul de ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent 
activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare 
a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin 
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 
182/2015 a fost publicat pe website-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei la data de 23 

ianuarie 2018. 

Proiectul de ordin completează Metodologia actuală, în sensul detalierii modului de analiză a costurilor recunoscute 
operatorilor conform principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică. 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq98hg%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D 
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achiziții publice - proiecte legislative publicate în Ianuarie  2018 
Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de 
atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, a contractelor/acordurilor-
cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de 
servicii a fost publicat pe website-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) în data de 23 ianuarie 2018. 

Proiectul are în vedere aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor de achiziție 
publică/acordurilor-cadru, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

Metodologia are ca obiect reglementarea activității de control ex-post realizată de A.N.A.P., mai exact de Direcția 
Control ex-post din cadrul A.N.A.P., privind modul de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de 
servicii de către autoritățile contractante/beneficiari, ca urmare a sesizărilor/solicitărilor persoanelor fizice/juridice. 

Mai exact, în exercitarea funcției de control ex-post a achizițiilor publice, A.N.A.P., prin Direcția control ex-post, va 
desfășura următoarele activități:  

a) analiza și verificarea conformității derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție 
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de 
concesiune de servicii cu legislația în materie;  

b) verificarea punctuală a aspectelor sesizate în materia achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și 
concesiunilor de servicii/achizițiilor publice verzi;  

c) verificarea modului de ducere la indeplinire a deciziilor C.N.S.C, în cazul în care obiectul sesizării îl constituie acest 
aspect; și 

d) constatarea și sancționarea faptelor prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achizițiilor 
publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii/achizițiilor publice verzi;  

Se menționează că obiect al controlului ex-post îl constituie numai acele proceduri de achiziții 
publice/sectoriale/concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii care sunt finalizate prin încheierea unui contract/acord-
cadru de achiziție publică, contract/acord-cadru sectorial, contract de concesiune de lucrări sau contract de concesiune 
de servicii. Nu face obiectul activității de control ex-post analiza: 

 necesității și oportunității unei achiziții publice/sectoriale/concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii; 

 conformității propunerii tehnice cu specificațiile tehnice ale caietului de sarcini; 

 prețurilor practicate de către operatorii economici ofertanți; 
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 aspectelor tehnice și/sau economice cuprinse în rapoartele experților/specialiștilor cooptați în comisiile de 
evaluare; 

 aspectelor analizate în cadrul controalelor ex-ante; 

 calculării ori stabilirii eventualelor prejudicii. 

Conform Proiectului, activitatea de control ex-post se efectuează de echipa de control desemnată prin planul de control, 
cu respectarea următoarelor etape: 

a) transmiterea, după aprobarea planului de control ex-post, către autoritatea contractantă/beneficiar a 
comunicării privind începerea activității de control ex-post al cărei model este prevăzut în Metodologie (Anexa 
nr. 1 si nr. 2); 

b) efectuarea controlului ex-post propriu-zis; 

c) încheierea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, dacă este cazul; 

d) întocmirea raportului de control sau a notei de control, după caz; 

e) transmiterea către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind încetarea activității de control ex-
post; 

f) transmiterea către petent a concluziilor rezultate în urma controlului ex-post. 

De asemenea, în cuprinsul Proiectului se stabilește faptul că activitatea de control ex-post se desfășoară, de regulă, la 
sediul autorității contractante/beneficiarului. În schimb, activitatea de control se desfășoară la sediul A.N.A.P. sau atât la 
sediul autorității contractante/beneficiarului, cât și la sediul A.N.A.P., în cazul în care aplicarea unei sancțiuni este 
prescrisă sau în alte cazuri justificate de echipa de control desemnată, cu avizul șefului de serviciu/directorului direcției. 

În plus, se prevede că dispozițiile Metodologiei se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor.  

În exercitarea funcției de control ex-post, A.N.A.P. poate încheia protocoale de cooperare interinstituțională sau de 
colaborare/acorduri cu instituțiile/autoritățile publice care au anumite competențe în domeniul achizițiilor publice, 
verificării/gestionării fondurilor europene ori al concurenței sau al controlului aferent acestor domenii. 

Proiectul poate fi consultat accesând următorul link: http://anap.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2018/01/Metodologie-finala-finala-DGPPRAL2018.pdf.  

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/01/Metodologie-finala-finala-DGPPRAL2018.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/01/Metodologie-finala-finala-DGPPRAL2018.pdf

