
CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA 

Departamentul Juridic şi Dialog Social 

 

 1 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE PENTRU IMM  

 

A) Acte normative publicate în Monitorul Oficial, Partea I, 

în perioada 8 – 29 septembrie 2016 
 

Monitorul Oficial nr. 703 din data de 9 septembrie 2016 

ORDIN nr. 2546 din 5 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor 

asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de 

utilizare şi de păstrare a unor formulare 

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Grup ţintă: Contribuabilii 

Prevederi principale: Se aprobă modelele, modul de utilizare şi de păstrare ale următoarelor 

formulare: 

- Referat justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii; 

- Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 

- Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii; 

- Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii; 

- Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii; 

- Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 

Observaţii: - Formularele sunt prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din Ordin. 

- În vigoare de la data de 9 septembrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 708 din data de 13 septembrie 2016 

ORDIN nr. 415 din 5 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice 

cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 

EMITENT: Agenția Națională pentru Turism 

Grup ţintă: Operatorii economici din sectorul de turism 

Prevederi principale: - Se introduce o nouă definiție care prevede că suprafaţa utilă comercială a 

structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică o reprezintă totalul 

suprafeţelor de servire aferente saloanelor, teraselor, grădinilor de vară şi altele asemenea. 

- Structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică poate fi: 

a) independentă - aceasta nu este necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a 

structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi poate fi amplasată în exteriorul sau 

interiorul perimetrului acesteia; 

b) impusă - aceasta este necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurii de 

primire turistică cu funcţiuni de cazare sau asigură serviciile necesare tipurilor de cazare aşa cum 

sunt definite în OG nr. 58/1998 şi este amplasată în perimetrul structurii de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare pe care o deserveşte. 

- Totalul suprafeţelor de servire ale structurii de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie 
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publică impusă este amplasat în totalitate în perimetrul structurii de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare care asigură şi servicii de alimentaţie publică printr-unul sau mai multe 

baruri şi/sau restaurante, deservite de una sau mai multe bucătării, inclusiv mobile şi alte utilaje 

specifice: dozatoare băuturi, îngheţată, popcorn şi altele asemenea, în funcţie de numărul de 

locuri şi tipurile de cazare oferite. 

- Numărul de locuri, pe fiecare tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie 

publică impusă nu poate depăşi capacitatea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare pe care le deserveşte. 

Observaţii: În vigoare de la data de 13 septembrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 710 din data de 14 septembrie 2016 

ORDIN nr. 1838 din 9 septembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 

"România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa 

prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin 

susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană" 

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene 

Grup ţintă: Întreprinderile cu profil nonagricol din zona urbană 

Prevederi principale: → Sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activităţile care 

respectă cumulativ următoarele condiţii: 

a) au ca scop înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului solicitantului - 

Condiţii specifice "România Start Up Plus"; 

b) respectă condiţiile de înfiinţare şi dezvoltare definite în Ghidului solicitantului - Condiţii 

specifice "România Start Up Plus"; 

c) sunt realizate de întreprinderile nou-înfiinţate în cadrul proiectelor finanţate prin Ghidul 

solicitantului - Condiţii specifice "România Start Up Plus". 

→ Poate beneficia de facilităţile prevăzute în schema de minimis întreprinderea care îndeplineşte 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) este legal constituită în România şi îşi desfăşoară activitatea în România; 

b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări 

pronunţate printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din motive profesionale sau 

etic-profesionale; 

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte 

activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 

e) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 

f) nu a fost subiectul unei decizii/unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a 

Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel 

de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de 

recuperare aferentă; 

g) respectă condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice "România Start Up 

Plus", respectiv: 
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- angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanţate prin schema de minimis; 

- asigurarea funcţionării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 

minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanţare; 

- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure 

continuarea funcţionării afacerii, inclusiv cu obligaţia menţinerii locurilor de muncă; 

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului. 

→ Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică 

pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în 

conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro 

(100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul 

terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau 

de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare. 

Avantaje: Acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de 

întreprinderi în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României (Centru, Sud-Est, Sud 

Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia). 

Observaţii: - Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

până la 31 decembrie 2020, în limita fondurilor alocate, urmând ca operaţiunile financiare 

aferente să fie efectuate până la 31 decembrie 2023. 

- Semnarea contractelor de subvenţie trebuie să se realizeze în cel mult 18 luni de la data de 

începere a proiectului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018. 

- În vigoare de la data de 14 septembrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 716/718 din data de 16 septembrie 2016 

ORDIN nr. 906 din 8 septembrie 2016/nr. 1840 din 5 septembrie 2016/nr. 2018 din 23 august 

2016/nr. 899 din 17 august 2016/nr. 4947 din 17 august 2016  privind încadrarea în activitatea de 

cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri; Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice 

Grup ţintă: Contribuabilii 

Prevederi principale: → Activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare 

tehnologică include: 

- cercetare aplicativă/industrială; 

- dezvoltare experimentală; 

- activităţile de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice şi 

a atingerii obiectivelor activităţilor de cercetare-dezvoltare; 

- dezvoltarea tehnologică. 

→ Sunt enumerate activităţile care nu se încadrează în categoria de activităţi de cercetare-

dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică eligibile. 

→ Angajaţii care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare 

tehnologică în România în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui 

statut special prevăzut de lege sau act de detaşare încheiat cu/la o unitate/instituţie de drept 
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public sau de drept privat, cuprinse în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare în conformitate 

cu prevederile OG nr. 57/2002, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi 

asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

- postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidenţiat în organigrama 

angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator 

sau altele similare; 

- angajatul desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare 

tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de 

dezvoltare tehnologică; 

- angajatul a absolvit cel puţin ciclul I de studii universitare sau o formă de învăţământ superior 

de lungă durată şi deţine o diplomă de licenţă sau echivalentă, conferită de o instituţie acreditată 

de învăţământ superior din România, sau o diplomă obţinută la absolvirea studiilor universitare 

de licenţă la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, recunoscută şi echivalată 

de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

- cheltuielile cu salariile şi asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-

dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică; 

- angajatorul are în obiectul de activitate şi activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de 

dezvoltare tehnologică. 

Atenționare: Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor prin 

încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică 

eligibilă constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei 

fizice, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 82 din Codul fiscal. 

Observaţii: În vigoare de la data de 16 septembrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 721 din data de 19 septembrie 2016 

ORDIN nr. 911 din 16 septembrie 2016 privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea 

producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora 

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Grup ţintă: Comercianții și Producătorii de lapte 

Prevederi principale: - Se acordă ajutoare solicitanţilor eligibili care îşi reduc livrările de lapte de 

vacă pentru o perioadă de 3 luni (perioadă de reducere), în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 

anul precedent (perioadă de referinţă). 

- Solicitanţi eligibili - producătorii de lapte care au livrat lapte de vacă prim-cumpărătorilor în 

luna iulie 2016. 

- Ajutoarele pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă sunt stabilite la 14 euro/100 kg de lapte 

de vacă pentru volumul care corespunde diferenţei dintre laptele de vacă livrat în cursul 

perioadei de referinţă şi laptele de vacă livrat în cursul perioadei de reducere. 

- Pentru fiecare solicitant eligibil, ajutorul acoperă o cantitate de reducere a livrărilor de lapte de 

vacă mai mare de 1.500 kg, dar care nu depăşeşte 50% din cantitatea totală de lapte de vacă 

livrată către prim-cumpărători în perioada de referinţă. 

- În cazul în care cantitatea de reducere a livrărilor de lapte este mai mare de 50% din cantitatea 

totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referinţă, solicitantul eligibil 
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poate primi ajutor pentru o cantitate autorizată de reducere a livrărilor de lapte de vacă egală cu 

50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referinţă. 

Observaţii: În vigoare de la data de 19 septembrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 725 din data de 20 septembrie 2016 

ORDIN nr. 183 din 25 mai 2016 privind informarea consumatorilor de către operatorii 

economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor 

obţinute din produse alimentare congelate 

EMITENT: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

Grup ţintă: Operatorii economici care comercializează produse obținute din produse 

alimentare congelate 

Prevederi principale: - Sunt stabilite condiţiile de informare a consumatorilor pe care trebuie să 

le îndeplinească operatorii economici care comercializează pe teritoriul României pâine, produse 

de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, precum şi unităţile de 

restauraţie colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate. 

Atenționare: - Operatorii economici care comercializează către populaţie pâine, produse de 

panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, precum şi unităţile de 

restauraţie colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate au 

obligaţia de a informa consumatorii prin afişare la loc vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă 

care să nu permită ştergerea, după caz, pe un afiş, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul 

oferit, ori altele asemenea, ce însoţesc produsul, cu menţiunea "produs/din produs decongelat". 

Observaţii: În vigoare de la data de 20 octombrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 725 din data de 20 septembrie 2016 

ORDIN nr. 1853 din 14 septembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 

"SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale", aferentă Programului operaţional 

Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea 

sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie 

socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă" 

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene 

Grup ţintă: Întreprinderile sociale 

Prevederi principale: - Schema de minimis se aplică întreprinderilor sociale sprijinite în cadrul 

obiectivului specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a 

funcţiona într-o manieră autosustenabilă". 

- Poate beneficia de facilităţile prevăzute în schema de ajutor întreprinderea socială constituită 

conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) este legal constituită în România şi îşi desfăşoară activitatea în România; 

b) nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio 

restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori sau nu 

se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege; 

c) nu înregistrează datorii publice şi şi-a plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la 

bugetul de stat, bugetele speciale şi la bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare; 

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în 

ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; 
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e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, 

corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor 

financiare ale Comunităţii Europene; 

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 

g) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 

h) nu a fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperarea unui ajutor de stat/de minimis a 

Comisiei Europene ori al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei 

astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, inclusiv dobânda de 

recuperare aferentă. 

- Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o 

perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea 

alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi 

echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează 

transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent 

de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat 

din surse naţionale sau comunitare. 

- Valoarea finanţării nerambursabile acordate fiecărei întreprinderi sociale este de minimum 

40.000 euro şi maximum 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

- Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, 

pe întreaga durată de aplicarea acesteia, este de 20.000.000 euro echivalent în lei. 

- Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 220 de 

întreprinderi sociale. 

- Schema se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-

Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). 

Avantaje: - Acordarea de sprijin către întreprinderi sociale în vederea consolidării şi dezvoltării 

acestora într-o manieră sustenabilă. 

- Promovarea antreprenoriatului social în România; 

- Promovarea integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară şi 

accesul la ocuparea forţei de muncă. 

Atenționare: Activităţile eligibile ce fac obiectul schemei de ajutor de minimis vor fi finanţate 

numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare încheiat între furnizorul 

schemei de ajutor de minimis/administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul 

ajutorului de minimis. 

Observaţii: - Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

până la 31 decembrie 2018, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile 

să fie efectuate până la 31 decembrie 2021. 

- Semnarea contractelor de finanţare trebuie să se realizeze nu mai târziu de 31 decembrie 2017. 

- În vigoare de la data de 20 septembrie 2016. 

Monitorul Oficial nr. 727 din data de 20 septembrie 2016 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit 
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oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 

consumatori 

EMITENT: Guvernul României  

Grup ţintă: IFN, Bănci,  Societăți de recuperări creanțe 

Prevederi principale: → Pe parcursul derulării contractului de credit se interzice: 

- majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor şi spezelor; 

- introducerea şi perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror altor speze, cu excepţia 

costurilor specifice unor produse şi servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, 

neprevăzute în contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia. Aceste 

costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiţionale acceptate de consumator 

şi vor fi stabilite într-un cuantum care să reflecte în mod corect costurile suportate de creditor 

pentru furnizarea produselor şi serviciilor suplimentare solicitate în mod expres de către 

consumator; 

- perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă 

depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană; 

- perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit, indiferent de data Ie care 

este tras creditul; 

- perceperea unui comision, tarif sau a oricărei speze în cazul în care consumatorul solicită Şi 

creditorul acceptă rescadenţarea ratelor, reeşalonarea ratelor sau acordarea unei perioade de 

graţie; 

- perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor, în 

condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor 

garanţii; 

- modificarea în sens crescător a marjei de dobândă sau, după caz, a ratei dobânzii fixe, 

introducerea/majorarea comisioanelor, precum şi introducerea unor elemente noi de cost prin 

acte adiţionale întocmite pentru acordarea de rescadenţări, reeşalonări, perioade de graţie 

acordate la solicitarea consumatorului; 

- perceperea unui comision, tarif sau a oricărei speze în cazul în care consumatorul solicită 

eliberarea unui document necesar rambursării anticipate a creditului prin refinanţare. 

→ Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral 

clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator. 

Creditorul trebuie să poată face dovada, inclusiv cu înscris semnat şi datat, că a depus toate 

diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale. 

→ Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care: 

- consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor 

contractuale; 

- creditorul poate declara scadent sau denunţa unilateral contractul ori poate penaliza 

consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului; 

- creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu si-a 

îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori; 

- creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în 

file:///C:/Users/Elena/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp2493590/00132272.htm
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garanţie cu o societate agreată de creditor. 

→ Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat 

creditul. 

→ Creditorii oferă rest consumatorilor la plata ratelor de credit în valuta în care s-a efectuat 

plata. 

→ În situaţia în care, la momentul efectuării plăţii de către consumatori, creditorii nu deţin la 

vânzare moneda în care au acordat creditul, aceştia au obligaţia de a efectua schimbul valutar la 

cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, fără niciun alt cost pentru 

consumator. 

→ În cazurile în care contractul de credit însuşi ori numai creanţele rezultate dintr-un contract de 

credit se cesionează, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de 

apărare la care putea recurge împotriva cedentului iniţial, inclusiv dreptul la despăgubire. 

→ Contractele de credit, contractele de ipotecă, precum şi orice alte înscrisuri care au caracter de 

instrumente de garantare a respectivelor credite, încheiate la solicitarea creditorilor, nu 

reprezintă titluri executorii în cazul în care cesionarul este o entitate ce desfăşoară activităţi de 

recuperare creanţe. 

→ Cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanţei este obligat să aibă sediul 

social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi 

pentru a răspunde contravenţional şi/sau, după caz, penal, în faţa autorităţilor publice. 

→ Se interzic: 

- cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu 

are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România; 

- perceperea de comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor 

penalizatoare legale, de către entităţile de recuperare creanţe; 

- perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare de către entităţile de recuperare creanţe, 

cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită; 

- derularea activităţilor de recuperare creanţe în perioada celor 30 de zile calendaristice 

prevăzute la art. 59 alin. (5) lit. b) şi până când este transmis consumatorului răspunsul la 

contestaţie; 

- utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea 

creanţelor; 

- utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanţe, de ameninţări sau alte tehnici agresive, cu 

scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia ori de a-i afecta reputaţia; 

- contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al 

acestuia; 

- contactarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, a oricărei alte persoane diferite de 

consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau 

împuternicitul creditorului; 

- afişarea la uşa apartamentului/blocului a notificărilor/somaţiilor/adreselor în legătură cu 

recuperarea creanţelor, cu excepţia actelor de procedură afişate la solicitarea executorului 

judecătoresc ori a instanţei de judecată; 

- comunicarea entităţii care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe cu consumatorul în 
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intervalul orar 20.00- 09.00. 

Observații: În vigoare de la data de 30 septembrie 2016. 

 

 

 

 

 

B) Acte legislative emise de Instituţii ale Uniunii Europene, 

publicate în Jurnalul Oficial, în perioada 8 – 29 septembrie 2016 

 

Jurnalul Oficial 256 L 

REGULAMENT nr. 1696 din 21 septembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import 

pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume 

EMITENT: Comisia Europeană 

Grup ţintă: Comercianţii de fructe şi legume importate 

Prevederi principale: Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, ţinând 

seama de datele zilnice variabile. 

Avantaje: Stabilirea modalităţii de calcul a valorii forfetare de import. 

Observaţii: - Valorile forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe 

şi legume sunt prevăzute în anexă, care face parte integranta din Regulament. 

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele 

membre ale Uniunii Europene. 

- Intră în vigoare la data publicării în JOUE. 

 


