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Strategia energetica a României pentru perioada 2007-2020 
aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 1069/2007, precum si 
Directiva 2009/28/CE privind promovarea energiei din s   e 
regenerabile constituie reglementarile actuale în baza carora 
se deruleaza programe de restructurare a 
companiilor/societatilor nationale si societatilor comerciale 
din domeniul energetic aflate sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Obiectivele 
principale ale acestor programe sunt reducerea, în continuare, 
pâna la eliminare, a pierderilor din exploatare, obtinerea unei 
competitivitati reale în conditiile unei piete libere, atenuarea 
impactului social, eficientizarea actului managerial, utilizarea 
mai buna a potentialului uman si tehnic existent, dimi uarea 
cheltuielilor financiare si impact pozitiv asupra mediului de 
afaceri. Drept urmare, SC Electrocentrale Deva SA a întocmit 
un program de restructurare prin care a stabilit numarul de 
salariati ce urmeaza a fi disponibilizati si care vor beneficia 
de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 
restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii 
autonome, companii nationale si societati comerciale cu 
capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si 
regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei 
publice locale, cu modificarile si completarile ulteri  re.
Scopul prezentului proiect de act normativ consta în 
eficientizarea activitatii SC Electrocentrale Deva SA. Aceasta
presupune si disponibilizarea in anul 2012 a unui numar de 
200 salariati care vor beneficia de prevederile Ordonantei de 

NOTA DE FUNDAMENTARE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ 

Hotarâre a Guvernului privind aprobarea numarului de personal disponibilizat 
prin concedieri colective ce vor fi efectuate de catre Societatea Comerciala de 
Producere a Energiei Electrice si Termice "Electrocentrale Deva" - S.A., aflata 
sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în 
anul 2012

Sectiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea 
situatiei actuale

2. Schimbari 
preconizate
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urgenta a Guvernului nr. 116/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Reducerea numarului de personal cu 200 de persoane se va 
realiza în cursul lunii octombrie 2012. În Bugetul de Venituri 
si Cheltuieli al SC Electrocentrale Deva SA au fost prevazute
sumele necesare aferente celor 200 de persoane ca si salariati
disponibilizati. 
- nu este cazul

Continuarea procesului de dezvoltare a unitatilor viabile si de 
restructurare a activitatilor fara potential de dezvoltare si 
eficienta economica.
Asigurarea pietei de energie electrica si termica la un pret 
competitiv.
Societatea comerciala mentionata în anexa la proiectul de 
Hotarâre a Guvernului are ca obiectiv strategic aplicarea 
Programului de restructurare, acesta constituind o premisa 
reala pentru îmbunatatirea si eficientizarea utilizari  fortei de 
munca si implicit a reducerii cheltuielilor aferente resurselor 
umane.
Proiectul nu are importanta semnificativa si nu prezin   efecte 
relevante.
- nu este cazul.

1. Societatea 
Comerciala 

Electrocentrale Deva 
S.A.

200 880 3521 2641

În calcul a fost luat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2012, adica 1467
lei.

- nu este cazul

3. Alte informatii

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul 
macroeconomic

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

3. Impactul social

4. Impactul asupra 
mediului

5. Alte informatii
Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Nr.
crt

Societatea
/ Compania

Nr. 
Personal 
disponibil

izat

Sume de la Bugetul de Stat /bugetul      
asigurarilor de somaj

( mii lei )

2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 200 880 3521 2641

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatie  în vigoare
1. Proiecte de acte normative
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- proiectul de act normativ respecta legislatia 
comunitara cu incidenta în materie.

- nu este cazul

- nu este cazul

- nu este cazul

- nu este cazul

- nu este cazul

- nu este cazul

- nu este cazul.

- urmeaza.

suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislatia 
comunitara în materie
3. Decizii ale Curtii Europene de 
Justitie si alte documente
4. Evaluarea conformitatii:
Denumirea actului sau 
documentului comunitar, 
numarul, data adoptarii si data 
publicarii
5. Alte acte normative si/sau 
documente internationale din 
care decurg angajamente
6. Alte informatii
Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectul i de act normativ
1. Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme 
implicate
2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului 
în care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ
3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, în situatia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, în 
conditiile Hotarârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor 
asociative  ale autoritatilor 
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative
4. Consultarile desfasurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotarârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
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a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Economic si Social

- urmeaza.

- nu este cazul.

- au fost îndeplinite procedurile de transparenta 
decizionala instituite prin Legea 52/2003;
- au fost consultate organizatiile sindicale ale 
agentilor economici;
- proiectul de act normativ a fost afisat pe 
pagina de web – internet a Ministerului 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
- nu este cazul.

- nu este cazul.

În baza prevederilor Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 116/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, salariatii disponibil izati 
prin concedieri colective din cadrul societatilor 
comerciale sau a entitatilor subordonate 
autoritatilor admin istratiei publice locale 
beneficiaza de masurile de protectie sociala, pe 
baza unui program de reorganizare a societatii, 
aprobat de institutia publica tutelara. Functiile 
de punere în aplicare si de supraveghere vor fi 
îndeplinite de Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerul 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

        Fata de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constitutia României, 
republicata, si al art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind 
protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii   or societati nationale, regii 

constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
5. Informatii privind avizarea de 
catre:

6. Alte informatii
Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului 
de act normativ
1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

2. Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum si efectele 
asupra sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii 
biologice
3. Alte informatii
Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare
1. Masurile de punere în aplicare 
a proiectului de act normativ de 
catre autoritatile administratiei 
publice centrale si/sau locale -
înfiintarea unor noi organisme 
sau extinderea competentelor 
institutiilor existente
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autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a întocmit 
alaturatul proiect de Hotarâre a Guvernului privind aprobarea numarului de 
personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de catre 
Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electric  si Termice 
"Electrocentrale Deva" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri, în anul 2012, pe care, daca sunteti de acord va 
rugam sa îl aprobati.

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

DANIEL CHITOIU

MINISTRUL  MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

MARIANA CÂMPEANU

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

FLORIN GEORGESCU

MINISTRUL JUSTITIEI

TITUS CORLATEAN
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