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LEGAL PROMPTS / NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

 

This newsletter addresses the main legal and 

case law changes for the month of March 

2018. 

Acest buletin prezintă principalele noutăți 

din domeniul legislativ și judiciar care au 

apărut în luna martie 2018. 

  

LABOUR LAW DREPTUL MUNCII 

Human resources  Forță de muncă 

Romanian Government Decision no. 80/2018 

amending some human resources related 

enactments has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 244 of March 13, 

2018. Decision introduces the 

unemployment term calculation method, the 

unemployment benefit calculation base 

content, and the insurers` work contribution 

monthly basis calculation. Also, it 

establishes the procedure for submitting the 

unemployment insurance application and 

the consequences of its non-compliance. The 

way of insertion premium payment, the non-

beneficiaries and the competent body to 

grant it are changed. Annexes to the decision 

contain commitments models, conventions 

and nominal lists.  

Hotărârea Guvernului României nr. 80/2018 

pentru modificarea unor acte în domeniul 

forței de muncă a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 224 din data de 13 martie 

2018. Hotărârea introduce modalitatea de 

calcul a termenului de neîncadrare în muncă, 

determină conținutul bazei de calcul a 

îndemnizației de șomaj și baza lunară de 

calcul a contribuției asiguratorii pentru 

muncă. De asemenea, aceasta stabilește 

procedura de depunere a cererii de acordare 

a asigurărilor de șomaj și consecința 

nerespectării acesteia. Este modificată 

modalitatea de plată a primei de inserție, 

subiecții care nu beneficiază de acest drept 

cât și organul competent să-l acorde. Anexele 

la hotărâre conțin modele de angajamente, 

convenții și tabele nominale. 
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FINANCIAL FINANCIAR 

Industrial parks Parcuri industriale 

Ministry of Regional Development and 

Public Administration`s Order no. 2258/2018 

amending and supplementing the regional 

development and public administration 

vice-minister and minister`s Order no. 

2980/2013 approving the industrial parks 

investment granting conditions has been 

published in the Official Gazette, Part I, no. 

299 of March 14, 2018. In order to benefit 

from state and the minimis aid, entitled 

subjects shall obtain an agreement from the 

appropriate local public administration 

authority, which is reflected in the local 

council`s decision. The order modifies both 

the content of granted the minimis and state 

aid supporting the initial industrial park 

investments. According to the order, the 

minimis and state aid scheme administrator 

is Ministry of Regional Development and 

Public Administration. Additionally, the 

order lists the sectors which are excluded 

from the state aid`s scope. 

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice nr. 2258/2018 

pentru modificarea și completarea anexelor 

la Ordinul viceprim-ministrului și ministrul 

dezvoltării regionale și administrației publice 

nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor 

de acordare a măsurilor de sprijin pentru 

investițiile realizate în parcuri industriale a 

fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

229 din data de 14 martie 2018. Pentru a 

beneficia de ajutor de stat și ajutor de minimis, 

subiecții îndreptățiți trebuie să obțină un 

acord de principiu al autorității 

administrației publice locale 

corespunzătoare, care se concretizează într-o 

hotărâre a consiliului local. Ordinul modifică 

atât conținutul ajutorului de minimis acordat 

cât și al ajutorului de stat acordat pentru 

sprijinirea investițiilor inițiale realizate în 

parcuri industriale. Conform ordinului, 

administratorul schemei de minimis și a 

schemei ajutorului de stat este Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice. De asemenea, ordinul enumeră 

sectoarele excluse din sfera de aplicare a 

ajutoarelor de stat.  

  

FISCALITY FISCALITATE 

Ex-post control methodology Metodologia de control ex-post 

Ministry of Public Finance`s Order no. 

314/2018 approving the ex-post control 

methodology regarding the standard public 

acquisition contracts/agreements, standard 

sectoral contracts/agreements, standard 

services and works concession 

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 

314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de 

control ex-post privind modul de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție 

publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale, a contractelor de concesiune de 
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contracts/agreements awarding way has 

been published in the Official Gazette, Part I, 

no. 299 of March 14, 2018. Methodology 

determines activities to be carried out by the 

bodies while performing the control 

function, activities that are subject to the 

control and those that are not. Additionally, 

it governs the control plan progress. As a 

result of the control, in case of offence 

findings the infringement report is issued. 

Control report may also contain other 

proposals rather than fines. Moreover, the 

regulation determines the status of the 

investigating officers exercising the ex-post 

control function. 

 

lucrări și a contractelor de concesiune de 

servicii a fost publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 229 din data de 14 martie 2018. 

Metodologia determină activitățile care 

trebuie desfășurate de către organele abilitate 

în exercitarea funcției de control, activitățile 

care fac obiectul controlului și cele nesupuse 

acestuia. De asemenea, aceasta 

reglementează planul de desfășurare a 

controlului. În urma efectuării controlului se 

procedează la încheierea procesului verbal 

de constatare și sancționare a contravențiilor, 

în măsura în care s-au constat fapte care 

constituie contravenții. Raportul de control 

mai poate conține și alte propuneri decât 

aplicarea sancțiuni contravenționale. 

Totodată, regulamentul determină și statutul 

agenților constatatori care exercită funcția de 

control ex-post. 
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This publication contains general 

information only, and it should not be 

considered as legal, tax, accounting opinion 

or other professional advice or services. This 

publication is not a substitute for such 

professional advice or services, nor should it 

be used as a basis for any decision or action 

that may affect your finances or your 

business. Before making any decision or 

taking any action that may affect your 

finances or your business, you should 

consult a qualified professional adviser.  

Această publicație are caracter informativ și 

nu trebuie asimilată unei opinii juridice, 

fiscale, contabile sau unei alte forme de 

consultanță/serviciu profesional. Acest 

buletin informativ nu are rolul să înlocuiască 

astfel de servicii sau opinii profesionale și nici 

nu trebuie să stea la baza unei decizii care să 

aibă un impact asupra patrimoniului sau 

afacerii dumneavoastră. Înainte de 

implementarea unor astfel de decizii sau 

acțiuni, vă recomandăm să discutați cu un 

consultant autorizat.  

 

 


