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Reglementări privind Monitorizarea 
Investițiilor Străine Directe în România 
Implementarea Regulamentului UE 2019/452  

de Dumitru Rusu, partener Voicu & Filipescu 
Într-un mod discret și fără impact mediatic ori în opinia 
publică, în data de 11 octombrie a intrat în vigoare 
Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru 
pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune. 
 

Citește întregul articol... 
 

 

Modificări legislative publicate în luna 
septembrie 2020 
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: 

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

 
 

 
 
 
Voicu & Filipescu a asistat una dintre principalele 
asociații bancare din Statele Unite într-o 
tranzacție majoră de finanțare transfrontalieră 
care implică o companie românească. Dați click 
aici pentru a citi articolul. 

 
VF a lansat Grupul dedicat de lucru în contextul 
Coronavirus (COVID-19). Soluții legale și strategii 
în beneficiul companiilor. Detalii aici. 
 
Două dintre tranzacțiile în care Voicu și Filipescu 
a fost implicată au fost incluse printre cele mai 
importante tranzacții de pe piața românească de 
M&A în cercetarea efectuată de specialiștii 
publicației Ziarul Financiar pentru ediția din 
2019 a anuarului Top tranzacții- click aici pentru 
detalii. 
 
Legal500 EMEA ediția 2020 
recomandă Voicu & Filipescu pentru calitatea 
serviciilor prestate în 6 arii de practică: societăți 
comerciale, drept comercial și fuziuni și achiziții, 
dreptul muncii, PPP și achiziții publice, imobiliare 
și construcții, restructurare și insolvență.  
 
IFLR 1000, ediția 2020 recomandă Voicu & 
Filipescu pentru activitatea avocaților săi în 3 arii 
de practică: fuziuni și achiziții, financiar – bancar 
și dezvoltare de proiecte. De asemenea, domnul 
avocat Dumitru Rusu - Partener, coordonatorul 
practicii de drept financiar – bancar, a fost inclus 
la secțiunea Highly Regarded pentru domeniile de 
practică drept financiar - bancar și piețe de 
capital. 
 
Chambers and Partners Europe, ediția 
2019 recomadă Voicu & Filipescu pentru 
activitatea avocaților săi în 2 arii de practică: 
fuziuni și achiziții, și societăți comerciale. 
 
 
 
 

 

VF News 
 

  
 

https://www.vf.ro/assistance-in-a-major-crossborder-financing-transaction/
https://www.vf.ro/assistance-in-a-major-crossborder-financing-transaction/
https://www.vf.ro/alerta-vf-a-lansat-grupul-dedicat-de-practica-in-contextul-coronavirus-covid-19-solutii-legale-si-strategii-in-beneficiul-companiilor/
http://www.vf.ro/ma-deals-assisted-by-voicu-filipescu-included-in-ziarul-financiars-2019-top-deals/
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Reglementări privind Monitorizarea Investițiilor Străine Directe în România 

Implementarea Regulamentului UE 2019/452 

de Dumitru Rusu, Partener Voicu & Filipescu 

 

Într-un mod discret și fără impact mediatic ori în opinia publică, în data de 11 octombrie a intrat în vigoare 
Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru 
pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (“Regulamentul”) (https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj). 

Regulamentul stabilește cadrul pentru examinarea de către statele membre a investițiilor străine directe în Uniune 
din motive privind securitatea sau ordinea publică și pentru un mecanism de cooperare între statele membre, 
precum și între statele membre și Comisie, în ceea ce privește investițiile străine directe care sunt de natură să 
afecteze securitatea sau ordinea publică. 

Pentru a stabili dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele 
membre și Comisia pot lua în considerare efectele sale potențiale printre altele asupra: 

(a) infrastructurii critice, fie ea fizică sau virtuală, inclusiv infrastructura din domeniul energiei, al transporturilor, 
al apei, al sănătății, al comunicațiilor, al mass-mediei, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura 
aerospațială, infrastructura din domeniul apărării sau infrastructura electorală ori financiară, asupra instalațiilor 
sensibile, precum și asupra terenurilor și proprietăților imobiliare, esențiale pentru utilizarea unei astfel de 
infrastructuri; 

(b) tehnologiilor critice și produselor cu dublă utilizare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, inclusiv tehnologiile inteligenței artificiale, ale roboticii, ale 
semiconductorilor și ale securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologiilor din domeniul apărării și 
din cel al stocării energiei, tehnologiilor cuantice și nucleare, precum și nanotehnologiilor și biotehnologiilor; 

(c) aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici, inclusiv energia sau materiile prime, precum 
și asupra securității materiale; 

(d) accesului la informații sensibile, inclusiv la date cu caracter personal, sau asupra capacității de a controla 
aceste informații; sau 

(e) libertății și pluralismului mass-mediei. 

România a declarat mecanismul pre-existent de monitorizare a investițiilor directe implementat de către Consiliul 
Concurenței și Consiliul Suprem de Apărare al Țării – CSAT ca și mecanim corespunzător Regulamentului UE 
2019/452. 

(https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157946.pdf). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157946.pdf
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Mecanismul pre-existent de monitorizare a investițiilor din domeniile posibil afectând securitatea 
națională 

Există de multă vreme în România un mecanism de monitorizare a investițiilor, în forma actuală din 2012, nu în mod 
specific pentru investiții străine directe (ISD) dar pentru orice achiziție, de către entități locale, UE și non-UE, posibil 
afectând „securitatea națională”. Este considerată achiziție atât achiziționarea directă de acțiuni cât și alte forme de 
preluare a controlului asupra unor întreprinderi ori active din domeniile relevante. 

Monitorizarea este exercitată de către CSAT prin Consiliul Concurenței (art. 46 para 9-12 din Legea Concurenței nr. 
21/1996, republicată, respectiv normele de aplicare, coroborată cu Hotărârea CSAT nr. 73/2012) iar 
aprobarea/refuzul sunt emise fie de către CSAT sau, dacă CSAT consideră necesar, este trimisă către Guvern care 
poate aproba/refuza o anume tranzacție. 

Domeniile monitorizate sunt: securitatea cetățeanului şi a colectivităților; securitatea frontierelor; securitatea 
energetică; securitatea transporturilor; securitatea sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale; securitatea 
infrastructurii critice; securitatea sistemelor informatice şi a celor de comunicații; securitatea activității financiare, 
fiscale, bancare şi de asigurări; securitatea producerii şi circulației armamentului, munițiilor, explozibililor, 
substanțelor toxice; securitatea industrială; protecția împotriva dezastrelor; protecția agriculturii şi a mediului 
înconjurător; protecția operațiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului 
acestora. 

Aprobarea/refuzul unei tranzacții, sau recomandarea către Guvern pentru aprobare/refuz, este bazată pe analiza 
discreționară a CSAT – poate fi refuzată o tranzacție dacă CSAT consideră că ar putea prezenta risc pentru securitatea 
națională. CSAT poate solicita opinii de la structurile serviciilor secrete ori de la autoritățile publice implicate în mod 
direct în sectorul corespunzător. 

Deși în linii mari domeniile monitorizate în România se suprapun cu cele din Regulament, având în vedere și 
caracterul lor relativ general, este important de menționat că Regulamentul aduce și noi aspecte în discuție precum 
libertarea și pluralismul mass-media sau accesul la informații sensibile, precum și definiții specifice în domeniul 
tehnologiilor critice. 

Întrucât Regulamentul este de directă aplicare, iar România a declarat mecanismul prezent ca și corespunzător 
mecanismului din Regulament, concluzia logică este că posibilele investiții ale investitorilor non-UE în noile domenii 
vor intra sub mecanismul existent de monitorizare. 

Modificarea și completarea Mecanismului de Monitorizare a Investițiilor 

Guvernul României a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru implementarea prevederilor 
Regulamentului, cu modificarea și completarea mecanismului pre-existent, proiect care este în acest moment în 
procedura de consultare publică. (http://e-consultare.gov.ro/w/consultare-publica-proiectul-de-ordonanta-de-
urgenta-privind-masurile-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-452-2019-al-parlamentului-european-
s%CC%A6i-al-consiliului-din-19-martie-2019/) 

 

http://e-consultare.gov.ro/w/consultare-publica-proiectul-de-ordonanta-de-urgenta-privind-masurile-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-452-2019-al-parlamentului-european-s%CC%A6i-al-consiliului-din-19-martie-2019/
http://e-consultare.gov.ro/w/consultare-publica-proiectul-de-ordonanta-de-urgenta-privind-masurile-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-452-2019-al-parlamentului-european-s%CC%A6i-al-consiliului-din-19-martie-2019/
http://e-consultare.gov.ro/w/consultare-publica-proiectul-de-ordonanta-de-urgenta-privind-masurile-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-452-2019-al-parlamentului-european-s%CC%A6i-al-consiliului-din-19-martie-2019/
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Ce aduce nou proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului? 

Proiectul stabilește un organism consultativ inter-instituțional denumit Comisia pentru examinarea investițiilor 
străine directe (CEISD) care va analiza orice intenții de investiții străine directe și va putea interzice ori propune 
interzicerea acelora care ar putea prezenta amenințări pentru securitate sau pentru ordinea publică.  

CEISD se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a Prim-ministrului, şi este alcătuită din reprezentanți ai 
aparatului de lucru al Prim-ministrului, Administrației Prezidențiale, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerului 
Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații (SRI), Serviciului de Informații Externe (SIE) și 
Consiliul Concurenței. 

CEISD este un organ deliberativ și de analiză dar având și dreptul de a lua decizii. În cazul în care se identifică posibile 
amenințări la siguranța națională ori în caz de neîntrunire a majorității necesare pentru luarea unei decizii, se va 
solicita punctul de vedere al CSAT, care este de asemenea îndreptățit să escaladeze situația către Guvern. 

Proiectul de ordonanță menționează de asemenea solicitarea aprobării Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică - 
COSC, în situația în care investiția străină directă țintește ori are implicații în domeniul IT &C și care ar putea afecta 
ori dăuna securității și ordinii publice din România. COSC este un organism executiv inter-instituțional responsabil 
cu aspectele operative are Strategiei Naționale de Securitate Cibernetică, lucrând în cadrul Serviciului Român de 
Informații (SRI). 

Un aspect nou adus de proiectul de ordonanță, în linie cu Regulamentul, este nu numai stabilirea unui proces de 
analiză, cu aprobare simplă, condiționată, ori refuz al unei tranzacții, dar de asemenea instituirea unui proces de 
monitorizare și posibilă retragere ulterioară a autorizării, cu posibile măsuri protective precum suspendarea 
drepturilor de proprietate și vânzarea forțată în licitații publice. 

În plus, proiectul conține reglementări speciale pentru domeniul mass-media. Acestea includ entități economice 
deținând licențe audio-vizuale la nivel național sau regional și publicații periodice având un tiraj mediu de cel puțin 
5.000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an calendaristic sau un portal web cu minimum 10.000 de accesări/lună. 

Este de așteptat să vedem forma finală aprobată și publicată a ordonanței. 
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protecția datelor cu caracter personal - modificări legislative 
publicate în septembrie 2020 

I. NOI GHIDURI ADOPTATE DE EDPB 

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor (EDPB), desfășurată on-line pe 2 septembrie 2020, s-
au adoptat noi ghiduri: 

 Ghidul nr. 7/2020 privind conceptul de operator și persoană împuternicită în Regulamentul General privind 
Protecția Datelor 

Prin acest Ghid s-a urmărit clarificarea, din perspectiva Regulamentului General privind Protecția Datelor, a noțiunilor 
de operator, operatori asociați și de persoană împuternicită de operator, concepte-cheie în aplicarea regulilor de 
protecție a datelor personale, raportat la prevederile art. 4 din RGDP și în considerarea rolului acestora în stabilirea 
obligațiilor corespunzătoare. 

 Ghidul nr. 8/2020 privind evidențierea utilizatorilor în mediile sociale 

Documentul conține prezentarea unor situații concrete în scopul de a fi de un real folos companiilor în activitatea 
desfășurată. 

II. ROMÂNIA  

1 ANSPDCP. SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. A FOST SANCȚIONATĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ ÎN CUANTUM 

DE 9.671,40 LEI, ECHIVALENTUL A 2.000 EURO  

În data de 8 sept. 2020 Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul Sănătatea Press 
Group S.R.L. și a constatat încălcarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal stabilite prin dispozițiile 
art. 32 alin. (1) și (2) coroborat cu art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operator a unei notificări privind încălcarea securității 
datelor cu caracter personal. 

Încălcarea securității datelor a constat în faptul că, în cadrul organizării unui eveniment on-line de către Sănătatea Press 
Group S.R.L., au fost transmise eronat date de logare ale unor persoane pe alte adrese de e-mail decât cele cu care își 
creaseră cont pe platforma electronică a operatorului. 

Această situație a condus la divulgarea și accesul neautorizat la datele altor participanți la eveniment (adrese e-mail, 
nume utilizator), cu efecte pentru un număr de 1300 de utilizatori ai platformei operatorului.  

În acest context, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, operatorul avea obligația 
de a prelucra datele „într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția 
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de 
măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)”. 

 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1950
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1950
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1951
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2 ANSPDCP A PUBLICAT UN PROIECT DE DECIZIE PRIVIND CERINȚELE SUPLIMENTARE PENTRU ACREDITAREA 

ORGANISMELOR DE CERTIFICARE  

La data de 10 sept. 2020, Autoritatea Națională de Supraveghere a publicat un Proiect de Decizie a ANSPDCP privind 
Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 
2016/679. 

Acest proiect este supus dezbaterii publice în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, fiind accesibil aici. 

Cerințele suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679 
au fost elaborate cu consultarea Asociației de Acreditare din România - Renar și se transmit pentru aviz Comitetului 
European pentru Protecția Datelor, în concordanță cu art. 64 din Regulamentul (UE) 2016/679. 

3 ANSPDCP A PUBLICAT RAPORTUL DE ACTIVITATE AFERENT ANULUI 2019 

Pe data de 28 sept. 2020, Autoritatea Națională de Supraveghere a publicat pe site-ul său Raportul anual, Raport care 
conține o prezentare sintetică a activităților Autorității, fiind structurat în concordanță cu principalele competențe ale 
ANSPDCP, în următoarele capitole: cap. I – prezentare generală, cap. II – activitatea de avizare, consultare și informare 
publică, cap. III-activitatea de monitorizare și control, cap IV - activitatea în domeniul relațiilor internaționale și cap. V - 
managementul economic al Autorității. 

Totodată, acest Raport conține repere statistice evidențiate în cadrul fiecărui capitol, inclusiv prin grafice comparative 
cu anii anteriori, cum sunt: numărul de investigații efectuate în total sau diferențiat (din oficiu, respectiv pe baza 
plângerilor), numărul de plângeri și sesizări primite, numărul măsurilor corective aplicate (inclusiv amenzi), numărul de 
puncte de vedere emise, de litigii aflate pe rol, de coduri de conduită analizate, numărul de comunicate de presă, număr 
reguli corporatiste/IMI. 

De asemenea, Raportul anual 2019 conține fișe de caz/spețe referitoare la activitatea de investigare, precum și cele 
mai relevante puncte de vedere emise, care reflectă complexitatea activității desfășurate, prin raportare la atribuțiile 
instituției noastre. 

Raportul de activitate al ANSPDCP aferent anului 2019 poate fi consultat și aici. 

4 ANSPDCP. O ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI DIN NĂVODARI A FOST SANCȚIONATĂ CU AVERTISMENTE ȘI AMENDĂ ÎN 

CUANTUM DE 2.417,55 LEI (ECHIVALENTUL A 500 EURO) 

În data de 4 aug. 2020 Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat o investigație la Asociația de proprietari Bl. FC 
5, orașul Năvodari, județul Constanța, în cadrul căreia a constatat încălcarea anumitor dispoziții din Regulamentul 
General privind Protecția Datelor. 
 
Ca atare, asociația de proprietari a fost sancționată: 

 pentru prelucrarea ilegală a imaginii unei persoane fizice, provenită din sistemul de supraveghere video al 
asociației, prin afișare la avizierul imobilului, cu încălcarea principiilor de prelucrare a datelor personale prevăzute 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1954
https://www.dataprotection.ro/?page=Rapoarte%20anuale&lang=ro
https://www.dataprotection.ro/?page=Rapoarte%20anuale&lang=ro
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de art. 5 din RGPD, coroborat cu art. 6 alin. (1) din RGPD, prin raportare la dispozițiile la art. 83 alin. (5) lit. a) din RGPD 
- amendă în cuantum de 2417,55 lei (echivalentul a 500 euro); 

 pentru neadoptarea de măsuri de securitate, tehnice și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor 
personale colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video, în conformitate cu dispozițiile art. 25 și 32 
din RGPD, prin raportare la dispozițiile art. 83 alin. (4) lit. a) din RGPD - avertisment; 

 pentru lipsa unei informări complete a persoanelor vizate ale căror date personale le prelucrează prin intermediul 
sistemului de supraveghere video deținut, potrivit cerințelor art. 12 și 13 din RGPD, prin raportare la dispozițiile art. 
83 alin. (5) lit. b) din RGPD – avertisment. 

Totodată, asociației de proprietari i s-au aplicat și următoarele măsuri corective: 
 
 de a asigura informarea completă a persoanelor vizate, prin furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de art. 12-13 

din RGPD, la loc vizibil, în apropierea camerelor de supraveghere instalate, în termen de 15 zile de la data 
comunicării procesului-verbal; 

 de a asigura conformitatea cu RGPD a operațiunilor de prelucrare prin adoptarea unor măsuri de securitate, tehnice 
și organizatorice, adecvate pentru protejarea datelor personale colectate prin intermediul sistemului de 
supraveghere video, inclusiv sub aspectul vizualizării imaginilor prin intermediul monitorului amplasat în holul de 
trecere și dezactivarea aplicației prin care se permite accesarea imaginilor de la distanță prin internet, prin stabilirea, 
în cadrul Adunării Generale a Asociației de Proprietari, a unui număr limitat de persoane care să aibă acces la acest 
sistem, al drepturilor ce pot fi alocate fiecăreia dintre acestea, al prevederii unor instrucțiuni clare de prelucrare 
pentru persoanele care prelucrează date sub autoritatea asociației. 

Sancțiunile au fost aplicate ca urmare a unei plângeri prin care petentul a reclamat accesarea, utilizarea și dezvăluirea 
de către diverse persoane, fără temei legal, a unor imagini cu persoana sa, provenite din sistemul de supraveghere video 
al asociației de proprietari. 

III.  UNIUNEA EUROPEANĂ  

1 FINLANDA. O COMPANIE A FOST SANCȚIONATĂ CU AMENDĂ ÎN CUANTUM DE 7.000 EURO PENTRU 

TRANSMITEREA DE COMUNICĂRI COMERCIALE ELECTRONICE FĂRĂ SĂ DEȚINĂ CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANELOR 

VIZATE ȘI PENTRU CĂ A IGNORAT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

Autoritatea de Protecție a Datelor din Finlanda a anunțat pe data de 25 sept. 2020, că a sancționat compania Acc 
Consulting Varsinais-Suomi (Independent Consulting Oy) din cauza realizării de marketing direct electronic fără 
consimțământul prealabil, precum și pentru neglijarea drepturilor persoanei vizate. 

Controlul a fost demarat în urma unor reclamații depuse de către persoanele vizate. Acestea au raportat că au primit 
mesaje de marketing direct de la companie fără să-și dea consimțământul. Unele dintre persoanele vizate au răspuns la 
mesajul de marketing trimis ca SMS, pentru a solicita să nu mai primească mesaje. În ciuda solicitării, persoanele vizate 
au primit în continuare mesaje de marketing direct de la operator. Prin urmare, operatorul nu a implementat dreptul 
persoanelor vizate de a obiecta în conformitate cu GDPR. 
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Autoritatea pentru Protecția Datelor a aplicat o amendă în cuantum de 7.000 EUR și măsuri corective constând în 
obligația de a-și schimba metodele de operare și de a implementa exercitarea drepturilor persoanei vizate în 
conformitate cu GDPR. 

2 NORVEGIA. AUTORITATEA PENTRU PROTECȚIA DATELOR A DISPUS SANCȚIONAREA ADMINISTRAȚIEI NORVEGIENE 

A DRUMURILOR PUBLICE 

Autoritatea norvegiană pentru Protecția Datelor a sancționat Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice cu o 
amendă în cuantum de 37.400 EUR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri care erau incompatibile 
cu scopurile menționate inițial și pentru că nu a șters înregistrările video după 7 zile. 

Amenda a fost aplicată având în vedere prelucrarea extinsă a datelor cu caracter personal prin utilizarea camerelor 
rutiere fixe pentru a monitoriza părțile contractante, angajații, subcontractanții și angajații subcontractanților. 

Utilizarea unor astfel de imagini pentru documentarea încălcărilor contractuale la câteva luni de la producerea 
incidentelor este incompatibilă cu scopul inițial, care era acela de a face posibile măsuri imediate de securitate. Prin 
urmare, nu este permisă utilizarea acestor înregistrări video pentru urmărirea contractelor. 

3 POLONIA. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII DIN VARȘOVIA A FOST AMENDATĂ CU AMENDĂ ÎN CUANTUM DE 

50.000 PLN  

În data de 11 sept. 2020, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Polonia a anunțat că a constatat 
o încălcare a datelor cu caracter personal de către Universitatea de Științe ale Vieții din Varșovia și a aplicat o amendă 
acestei entități în valoare de 50 000 PLN. 

În noiembrie 2019, președintele Autorității a primit o notificare privind încălcarea datelor cu caracter personal ale 
candidaților la studii la Universitate. Notificarea era legată de furtul unui computer privat portabil al angajatului 
universității, angajat care a folosit acest dispozitiv și în scopuri comerciale, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale candidaților la studii în scopul activităților de recrutare.  

La stabilirea cuantumului amenzii, Autoritatea de supraveghere a luat în considerare faptul că încălcarea datelor cu 
caracter personal a vizat candidații la studii din ultimii cinci ani, a acoperit o gamă largă de date și că numărul 
persoanelor afectate ar putea fi de până la 100. De asemenea, a fost important pentru stabilirea cuantumului amenzii 
că operatorul nu avea cunoștințe despre prelucrarea datelor cu caracter personal pe computerul privat al angajatului. 

Mai mult, în cursul procedurilor desfășurate s-a stabilit că universitatea nu a implementat măsuri organizatorice și 
tehnice adecvate pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaților la studii. 

În cauză, responsabilul cu protecția datelor (DPO) și-a îndeplinit sarcinile fără a ține seama în mod corespunzător de 
riscul asociat operațiunilor de prelucrare. Responsabilul cu protecția datelor nu a fost implicat de universitate în 
procesul de recrutare pentru studii care acoperă funcționarea sistemului IT destinat acestei activități. 
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La aplicarea amenzii, președintele Autorității a ținut cont de circumstanțe atenuante, cum ar fi: o bună cooperare cu 
Autoritatea de supraveghere atât în cursul inspecției, cât și în timpul procedurilor administrative, luând măsuri pentru 
remedierea încălcării și asigurarea securității în prelucrarea datelor în viitor. 

4 UNGARIA. AUTORITATEA DE PROTECȚIE A DATELOR DIN UNGARIA A AMENDAT EDITORUL REVISTEI FORBES  

Autoritatea Națională Maghiară pentru Protecția Datelor a sancționat cu 2 amenzi in cuantum de 4,5 milioane de forinți 
compania Mediarey Hungary Services Zrt., editorul revistei Forbes din Ungaria în două cazuri. 

În primul caz, Autoritatea a stabilit că în legătură cu versiunile tipărite și online din sept. 2019 ale publicației Forbes care 
conține cele mai mari companii familiale și versiunile tipărite și online din ian. 2020 ale publicației Forbes care conține 
cei mai bogați 50 de maghiari, nu a informat persoanele vizate, în prealabil, cu privire la rezultatele verificării interesului 
legitim și editorul a încălcat articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. 

Mai mult, Autoritatea a stabilit că, prin faptul că nu a furnizat reclamanților informații adecvate despre toate 
circumstanțele esențiale ale prelucrării datelor și despre dreptul reclamanților de a a-și exercita drepturile prevăzute de 
GDPR, editorul a încălcat articolul 5 alineatul (1) litera (a), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatele (1) și (4), articolul 
14, articolul 15 și articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul general privind protecția datelor. 

În al doilea caz, Autoritatea a stabilit că, neefectuând o evaluare adecvată a interesului legitim în legătură cu versiunile 
tipărite și online ale publicației Forbes care conține cele mai mari întreprinderi familiale publicate în ianuarie 2019 și 
versiunile tipărite și online ale publicației Forbes care conține cei mai bogați 50 de maghiari publicate în septembrie 
2019, editorul a încălcat articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Mai mult, 
Autoritatea a stabilit că, prin faptul că nu a furnizat reclamanților informații adecvate despre toate circumstanțele 
esențiale ale prelucrării și despre drepturile reclamanților, editorul a încălcat articolul 5 alineatul (1) lit. (a), Articolul 5 
alineatul (2), articolul 12 alineatele (1) și (4), articolul 14 și articolul 21 alineatele (1) și (4) din Regulamentul general 
privind protecția datelor. 

Cele două sancțiuni au fost deja contestate și urmează ca instanța să se pronunțe asupra legalității acestora. 

5 POLONIA. AUTORITATEA PENTRU PROTECȚIA DATELOR A SANCȚIONAT INSPECTORATUL GENERAL AL POLONIEI 

CU O AMENDA ÎN CUANTUM DE 100.000 PLN 

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a încălcării principiului legalității prelucrării datelor cu caracter personal datorită 
punerii la dispoziție intenționată, fără un temei legal, pe GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) a datelor cu caracter personal 
sub forma numerelor de carte funciară.  

Inspectoratul a refuzat efectuarea unei inspecții și a pus la dispoziție doar documentația care specifică măsurile 
organizatorice aplicate pentru a asigura securitatea datelor și dovezile care demonstrează numirea responsabilului cu 
protecția datelor.  

În cursul procedurii, Inspectoratul nu a indicat o dispoziție de drept care să constituie baza legală a acestei activități ale 
sale. Mai mult, niciuna dintre dispozițiile legale care reglementează activitatea acestuia nu îi permite să pună la 
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dispoziție datele obținute în cadrul GEOPORTAL2. În opinia președintelui Autorității, Inspectoratul General al Poloniei, 
conștient de lipsa unui temei juridic clar pentru prelucrarea datelor, a încheiat acorduri cu Birourile de cadastru pe baza 
cărora a obținut informații despre terenuri în scopul publicării lor pe GEOPORTAL2. Autoritatea a considerat că o astfel 
de bază trebuie să rezulte din dispoziții legale comun obligatorii. 

Având în vedere cele de mai sus, președintele Autorității a considerat că datele cu caracter personal au fost puse la 
dispoziție pe GEOPORTAL2 fără un temei legal. O astfel de acțiune are ca rezultat încălcarea articolului 5 alineatul (1) 
litera (a) și a articolului 6 alineatul (1) din GDPR. 

Domeniul de aplicare al datelor dezvăluite în registrul de carte funciară al persoanelor fizice include, printre altele, 
nume, prenume, numele părinților, numărul personal de identificare, adresa proprietății. Publicarea unor astfel de date 
permite identificarea persoanei ale cărei date sunt conținute în registrul funciar. Prin publicarea numerelor de registre 
funciare pe Geoportal2, accesul la informațiile conținute în acestea poate fi obținut de către orice utilizator de Internet 
interesat. Acest tip de situație poate expune un număr foarte mare de persoane (persoane vizate) la furtul identității lor. 

6 POLONIA. AUTORITATEA PENTRU PROTECȚIA DATELOR IMPUNE O SANCȚIUNE DE MUSTRARE PENTRU O SCOALĂ 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE ELEVILOR 

Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a impus o sancțiune de mustrare pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal ale elevilor, fără temei legal, în legătură cu sondajul efectuat de o școală în anul școlar 2019/2020. 
Sondajul intitulat „Evaluarea situației elevului la domiciliu și școală” a examinat situația personală a elevilor. 

În legătură cu sondajul, școala a prelucrat datele personale ale elevilor, inclusiv minorii, în special numele și prenumele, 
indicarea tutorilor legali (părinții), statutul familiei (monoparental, familie completă), informații despre decesul tutorelui 
(părinte), separarea tutorilor legali (părinți), educația și situația profesională a acestora, numărul persoanelor din 
gospodărie, situația financiară, starea de sănătate și dependențele tutorilor legali (părinții), situația locuințelor și 
informații despre prestațiile sociale. 

Prelucrarea datelor personale ale elevilor a inclus colectarea, stocarea și distrugerea acestor date. Toate exemplarele 
returnate ale sondajului au fost distruse de o comisie oficială. Conform concluziilor inspecției, datele cu caracter 
personal incluse în anchete nu au fost introduse în sistemele electronice de telecomunicații, nu au fost înregistrate pe 
suporturile de date electronice sau pe alți purtători de informații, inclusiv pe suport de hârtie. După colectarea 
sondajelor, profesorii nu au făcut scanări sau copii pe hârtie ale acestora și nici nu au făcut alte documente suplimentare 
care să conțină date cu caracter personal referitoare la sondaje. De la data inspecției, datele personale ale elevilor 
obținute în legătură cu sondajele nu au mai fost prelucrate. 

Conform dovezilor obținute ca urmare a inspecției, anchetele au fost realizate într-un mod care exclude posibilitatea 
divulgării neautorizate a datelor conținute în acestea.  

Prin efectuarea unui sondaj în rândul elevilor, școala a încălcat principiul legalității prelucrării datelor, conform căruia 
datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent pentru persoana vizată. Principiul 
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de mai sus a fost dezvoltat în conținutul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR, conform căruia prelucrarea este 
legală numai dacă - și în măsura în care - condiția că prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligația legală 
la care este supus controlorul este îndeplinită. 

Președintele Autorității a considerat că, în circumstanțele stabilite în acest caz, o mustrare era suficientă. Natura 
neintenționată a încălcării a fost considerată a fi o circumstanță atenuantă. Directorul școlii a luat imediat o serie de 
măsuri corective, cum ar fi: distrugerea formularelor de sondaj sau abținerea de la efectuarea sondajului de către unii 
profesori, organizarea de instruire pentru personal pentru a-i sensibiliza cu privire la problemele de protecție a datelor 
personale și analiza incidentului efectuarea sondajului în rândul studenților, având în vedere riscul pentru drepturile și 
libertățile persoanelor fizice. Mai mult, pe baza circumstanțelor cauzei, nu există motive să se considere că persoanele 
vizate au suferit daune ca urmare a evenimentului. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în septembrie 2020 

Ordinul ministrului sănătății nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a 
instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical 
pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din data de 07 septembrie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Prin Ordin a fost modificat modelul unic de certificat medical. De asemenea, se stabilește că eliberarea certificatului de 
concediu medical se va face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor 
infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul bolilor 
infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

În plus, sunt introduse instrucțiuni referitoare modalitatea de completare a certificatelor de concediu medical în cazul 
instituirii carantinei sau măsurii izolării. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor 
cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în 
vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care 
presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație 
timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 fost publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din data de 10 septembrie 2020, intrând în vigoare începând cu 13 
septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii și declarației pe propria răspundere pe care părintele trebuie să le depună 
la angajator pentru a beneficia de zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea 
activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație 
timpurie antepreșcolară, conform prevederilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de 
acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 
6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin 
destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării 
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forței de muncă fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din data de 10 septembrie 2020, 

intrând în vigoare începând cu 13 septembrie 2020.  

Ordinul stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform 
art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 (sprijinul constând în acordarea a 2.500 Lei pentru 
fiecare telesalariat în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în 
regim de telemuncă; această sumă se acordă pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de 
urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare). 

Categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate utilizând ajutorul mai sus menționat sunt următoarele:  

1) Sisteme de calcul tip laptop/notebook;  

2) Tablete;  

3) Smartphone; 

4) Echipamente periferice de intrare și ieșire aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3; 

5) Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3; 

6) Licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 necesare 
pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind 
reglementarea activității de telemuncă. 

În vederea acordării sprijinului pentru telesalariați, angajatorii trebuie să transmită, prin mijloace electronice, respectiv 
prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/a municipiului București, 
în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și 
veridicitatea datelor înscrise: (i) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa 
nr. 2; (ii) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3; 
(iii) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 4. 

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor acordate angajatorilor pentru telesalariați se face în limita 
fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în 
conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, respectiv cele menționate de aceștia în cererea depusă, în 
termen de 10 zile de la data înregistrării documentației complete. 

Ulterior, în termen de 30 de zile de la acordarea sumelor, angajatorii au obligația de a transmite, prin încărcarea pe 
platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, 
care au efectuat plata sumelor, următoarele documente justificative, scanate: (i) facturile fiscale emise de către furnizorii 
de bunuri și servicii tehnologice; (ii) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor; 
(iii) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-
contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform 
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modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu 
serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat. 

În cazul nerespectării obligației de transmitere a documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri 
pentru telesalariați, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative, 
angajatorii trebuie să restituie integral suma acordată, în contul de trezorerie al agențiilor pentru ocuparea forței de 
muncă județene/a municipiului București, care au efectuat plata sumelor. 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 593/2020 privind aprobarea 
Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă 
acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind 
acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării 
sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile 
de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din data de 11 septembrie 2020, intrând în vigoare începând 
cu 14 septembrie 2020.  

Potrivit Procedurii, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile 
art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 147/2020, angajatorii trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea 
forței de muncă județene/a municipiului București în a căror rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru 
ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, care va 
fi datată și semnată de reprezentantul legal. 

Această cerere va trebui să fie însoțită de: (i) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația 
acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2; (ii) copii de pe statele de plată și 
pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă; (iii) declarația pe propria răspundere a 
reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaților care au beneficiat de zile libere conține 
persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență, întocmită conform modelului prevăzut 
în Anexa nr. 3; (iv) dovada plății impozitului și contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum 
și a contribuției asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă. 

Cererea împreună cu documentele justificative precizate anterior se transmit de către angajatori electronic sau în 
format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/a municipiului București, în termen de 30 de zile de 
la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. 

Verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a îndeplinirii condițiilor prevăzute de Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 147/2020 se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe 
unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, întocmite conform modelului prevăzut în 
Anexa nr. 4, transmise de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ 
sau serviciile de zi în termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de 
învățământ sau a activităților din serviciile de zi. 
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Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă se face prin virament în conturile deschise de 
angajatori la instituțiile de credit, în termenul de 15 zile de la data înregistrării documentelor justificative. În ipoteza în 
care agențiile pentru ocuparea forței de muncă solicită clarificări scrise și/sau documente suplimentare, termenul de 15 
zile va curge de la data înregistrării respectivelor clarificări/documente. 

Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din data de 14 septembrie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Potrivit Hotărârii, începând cu data de 15 septembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg 
teritoriul României.  

Ca atare, este menținută prevederea conform căreia în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de 
transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin 
ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului 
cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de 
art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a 

fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din data de 15 septembrie 2020, intrând în vigoare 
începând cu 18 septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii și declarației pe proprie răspundere pentru (i) profesioniștii, astfel cum 
aceștia sunt definiți de Codul civil, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 132/2020; (ii) persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute 
la art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 (indemnizația constă în 41,5% din câștigul salarial mediu 
brut, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu). 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1341/2020 pentru aprobarea modelului 
cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării 
sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri 
de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea 
creșterii ocupării forței de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din data de 

15 septembrie 2020, intrând în vigoare începând cu 18 septembrie 2020. 
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Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii și declarației pe proprie răspundere pentru persoanele care desfășoară 
activități necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care beneficiarul de lucrări urmează să beneficieze de decontarea sumei prevăzute 
la art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 (suma constă în 35% din remunerația cuvenită zilei de 
muncă, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020). 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1392/2020 privind aprobarea modelului 
cererii și al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 
pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a 

fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din data de 16 septembrie 2020, intrând în vigoare 
începând cu 19 septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii, declarației pe proprie răspundere și al listei ce trebuie depuse de 
angajatorii care doresc să beneficieze de decontarea unei părți din salariul acordat angajaților care încheie contracte 
individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni (mai exact, se decontează 41,5% din salariul aferent 
zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul 
salarial mediu brut pe țară). 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1393/2020 privind aprobarea modelului 
cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 
pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă a 

fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din data de 16 septembrie 2020, intrând în vigoare 
începând cu 19 septembrie 2020. 

Prin Ordin au fost aprobate modelele cererii, declarației pe proprie răspundere și al listei ce trebuie depuse de angajatori 
pentru decontarea indemnizației acordată salariaților în cazul reducerii timpului de muncă cu cel mult 50% din durata 
prevăzută în contractul individual de muncă, în situația reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării 
de urgență/alertă/asediu. Salariații afectați de această măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre 
salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv 
prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul 
efectiv lucrat. 
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Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1426/2020 privind modificarea Ordinului 
ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială a fost publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 865 din data de 22 septembrie 2020, intrând în vigoare începând cu aceeași dată. 

Prin Ordin este modificată Anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea 
modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, și anume 
documentele ce trebuie depuse de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru obținerea sumelor 
acordate ca indemnizații salariaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate pe perioada stării de urgență sau 
a stării de alertă (în domeniile restricționate) sau în cazul suspendării activității ca urmare a anchetei epidemiologice 
efectuate de direcțiile de sănătate publică (situație prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020). 

Astfel, sunt modificate modelele următoarelor documente: cerere, declarație pe proprie răspundere și lista persoanelor 
căror li s-a suspendat contractul de muncă (astfel încât să fie corelate cu dispozițiile O.U.G. nr. 120/2020). 

Ordinul ministrului sănătății nr. 1602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor 
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
15/2018/1.311/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din data de 22 septembrie 

2020, intrând în vigoare începând cu aceeași dată. 

Oridinul prevede completarea cadrului legal al concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, astfel încât 
să fie îndreptate situațiile întâlnite în practică, respectiv neacordarea concediului medical celor ce se află în izolare, 
bolnavi care nu au fost evaluați într-un spital sau unitate atașată acestuia. 

Astfel, se stabilește că pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-
o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația 
declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează 
certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la externare până la 
împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor 
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ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate 
publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare 
a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

De asemenea, este reglementată și situația în care, data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării 
primei probe care confirmă boala infectocontagioasă, caz în care, pentru această perioadă, certificatul de concediu 
medical se acordă de medicul de familie, în baza documentului eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde 
informații referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii infectocontagioase și data internării persoanei 
bolnave. 

În cazul persoanei asigurate confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la 
domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în 
scopul constatării și menținerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical 
acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcția de sănătate publică, care 
cuprinde informații referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta își desfășoară activitatea, 
precum și recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea perioadei pentru care se dispune această 
măsură. 

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1432/2020 privind modificarea și 
completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea 
modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările 
aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție 
socială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din data de 24 septembrie 2020, intrând în 

vigoare începând cu aceeași dată. 

Ordinul modifică anexele Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, astfel încât să existe o 
delimitare clară a acestora. 

Astfel, Anexa 1 a Ordinului nr. 741/2020 cuprinde modelul documentelor necesar a fi depuse de angajatori la agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă pentru obținerea sumelor acordate ca indemnizații salariaților în cazul reducerii sau 
întreruperii temporare a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe 
perioada stării de urgență/stării de alertă (în domeniile restricționate), iar Anexa 2 cuprinde modelul documentelor 
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necesar a fi depuse de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru obținerea sumelor acordate ca 
indemnizații salariaților în cazul suspendării activității ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de 
sănătate publică (situație prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020). 

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din data de 30 septembrie 2020, intrând în vigoare începând 
cu 03 octombrie 2020. 

Prin Lege sunt aduse o serie de modificări și completări Codului muncii, fiind vizate patru aspecte majore, și anume: 

 asistarea pe parcursul negocierii, încheierii sau modificării contractului individual de muncă ori pe durata concilierii 
unui conflict individual de muncă; 

 activitatea de resurse umane și salarizare; 

 concilierea în cadrul conflictelor individuale de muncă; 

 procedura cercetării disciplinare.  

Mai multe detalii pe acest subiect pot fi găsite prin accesarea următorului link: https://www.vf.ro/legal-alert-october-
2020/ 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în septembrie 2020 

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 26 februarie 2019 în Cauza Ana Ionescu și 
alții împotriva României (Cererea nr. 19.788/03 și alte 18 cereri) a fost publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 870 din 24 septembrie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Reclamanții au arătat că au obținut hotărâri judecătorești definitive care constatau că, naționalizarea de către fostul 
regim comunist a proprietăților acestora fusese nelegală și că nu au încetat să fie titularii legitimi ai respectivelor 
proprietăți. În pofida faptului că titlurile de proprietate ale acestora nu au fost contestate, reclamanții nu au putut 
redobândi posesia asupra proprietăților, întrucât acestea din urmă fuseseră vândute de către stat unor terțe părți. 
Reclamanții nu au primit compensații pentru respectivele proprietăți. Curtea, prin hotărârea rectificată la 13 iunie 2019, 
a declarat capetele de cerere formulate în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 admisibile, cu excepția capătului de cerere 
formulat în Cererea nr. 12.838/07, iar restul capetelor de cerere inadmisibile și, hotărând că a fost încălcat art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenție, a stabilit: a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei luni de la 
data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenție, sumele indicate în tabelul din anexa 
hotărârii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sume care trebuie convertite în moneda națională a 
statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății și b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea 
plății, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 
practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale, 
respingând cererile de acordare a unei reparații echitabile pentru celelalte capete de cerere formulate de reclamanți. 

Hotărârea de mai sus a Curții a fost revizuită prin Hotărârea din 3 martie 2020 în Cauza Ana Ionescu și 
alții împotriva României (Cererea nr. 19.788/03 și alte 18 cereri), publicată în același Monitor 
Oficial, Curtea stabilind: (a) că statul pârât trebuie să plătească în solidar doamnei Emma Albu și celorlalți reclamanți 

din Cererea nr. 36.384/03 (doamna Daniela Șandru, domnul Traian Petru Mihăilă și doamna Ileana Viorica Oancea), în 
termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenție, sumele indicate 
la punctul 4 al tabelului din anexă, pentru prejudiciul material, prejudiciul moral și cheltuielile de judecată, plus orice 
sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sume care trebuie convertite în moneda națională a statului pârât la rata 
de schimb aplicabilă la data plății; (b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume 
trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de 
Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 14/2020 privind sesizarea Colegiului de conducere 
al Curții de Apel Galați cu soluționarea recursului în interesul legii ce vizează o problemă de 
drept a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 25 septembrie 2020 și este 
aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de 

conducere al Curții de Apel Galați și, în consecință, a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 472 
și art. 491 din Codul de procedură civilă, apelul sau recursul incident nu poate fi limitat la obiectul apelului sau recursului 
principal, ci poate viza orice alte soluții cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate și/sau considerentele acesteia. 
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achiziții publice - modificări legislative publicate în septembrie 2020 

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice a fost publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din data de 09 septembrie 2020, intrând în vigoare începând cu 09 
octombrie 2020. 

Prin Legea nr. 199/2020 (“Legea”) este transpusă Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, stabilindu-se că: 

 Legea este aplicabilă în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și al O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 
achiziții publice în domeniile apărării și securității, a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute 
de lege și față de care există obligația publicării unui anunț de participare/concesionare și/sau a unui anunț de 
atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

 autoritățile și entitățile contractante pot aplica prevederile Legii și în cazul facturilor electronice emise ca urmare a 
executării contractelor menționate mai sus a căror valoare este mai mică decât pragurile prevăzute de lege față de 
care există obligația publicării unui anunț de participare/concesionare și/sau a unui anunț de atribuire în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene; 

 Legea nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau în 
cazul în care atribuirea și executarea contractului de achiziție publică au necesitat impunerea, potrivit dispozițiilor 
legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului. 

Legea stabilește care sunt criteriile pe care trebuie să le respecte datele semantice ale elementelor principale aferente 
unei facturi electronice, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească destinatarul facturii electronice 
(autoritate contractantă, entitate contractantă sau unitate de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens). 

Potrivit Legii, elementele principale ale unei facturi electronice sunt: 

a) identificatorii de proces și de factură; 

b) data facturii; 

c) informații privind identificarea persoanei impozabile care a livrat produsele, a prestat serviciile sau a executat 
lucrările; 

d) informații privind cumpărătorul; 

e) informații privind beneficiarul plății; 

f) informații privind reprezentantul fiscal al vânzătorului; 

g) identificarea tipului de produse furnizate, servicii prestate sau lucrări executate; 
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h) referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii, precum și, după caz, la 
contractul de achiziții publice în domeniile apărării și securității; 

i) detalii privind livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor; 

j) instrucțiuni de plată; 

k) informații privind creditări sau debitări; 

l) informații privind pozițiile de pe factură; 

m) totalurile facturii; 

n) defalcarea TVA. 

Totodată, factura în formă electronică trebuie să respecte conținutul stabilit de actele normative speciale și va conține 
obligatoriu marca temporală care certifică momentul emiterii. 

Autoritățile și entitățile contractante trebuie să primească și să prelucreze o factură electronică conformă cu standardul 
european privind facturarea electronică și cu oricare dintre sintaxele sale, acestea verificând legalitatea, autenticitatea, 
originea și integritatea conținutului facturilor emise în formă electronică, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

În plus, se prevede expres că autoritățile contractante și entitățile contractante trebuie să primească și să prelucreze 
informațiile aferente facturilor electronice conexe contractelor de achiziție publică/sectorială, contractelor de 
concesiune de lucrări sau servicii sau contractelor de achiziții publice din domeniul apărării și securității, în conformitate 
cu prezenta lege. Aceste informații pot fi transmise, respectiv primite și prelucrate în Sistemul electronic de achiziții 
publice - SEAP, în conformitate cu standardul OCDS, pentru asigurarea transparentizării informațiilor aferente 
respectivelor contracte. 

Prevederile Legii nu aduc atingere dispozițiilor titlului VII al Codului fiscal referitoare la TVA.  

Decizia Autorității pentru Digitalizarea României nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor 
privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) pentru 
efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 857 din data de 18 septembrie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Normele privind asigurarea accesului în SEAP pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică stabilesc 
cadrul tehnic privind asigurarea accesului în SEAP pentru autoritățile de management, organismele intermediare, 
precum și organismele cu rol de audit, verificare și control. 

În acest sens, sunt stabilite regulile referitoare la înregistrarea în SEAP a autorităților de management, organismelor 
intermediare și a organismelor cu rol de audit. 
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