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Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 
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In Monitorul Oficial nr. 778 din 27 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 876/2014 privind aprobarea Programului statistic national anual 

2014. 

Principalele prevederi 

� Furnizorii de date au obligatia sa raporteze date si informatii statistice potrivit 

modalitatilor de colectare a acestora prevazute in fisele Programului statistic national 

anual 2014. In cazul in care sunt prevazute modalitati multiple de raportare, se utilizeaza 

cu prioritate modalitatea de transmitere electronica, prin utilizarea portalului web. 

� Realizarea Programului statistic national anual 2014 se finanteaza din bugetul 

Institutului National de Statistica si din bugetele autoritatilor si institutiilor implicate, in 

limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2014, precum si din alte surse interne si 

externe, in conditiile legii. 

Guvernul a aprobat Programul statistic national anual 2014 

In Monitorul Oficial nr. 779 din 27 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 906/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului 

nr. 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca 

ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard 

al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata 

drept combustibil pentru motor. 

Principalele prevederi 

� Acordarea ajutorului de stat in baza prezentei scheme se face cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea 

articolelor 107 si 108 din tratat, denumit in continuare Regulament, si este exceptata de 

la obligatia notificarii catre Comisia Europeana. 

� Plata ajutorului de stat se efectueaza in limita bugetului alocat schemei, conform 

angajamentelor legale emise in baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a 

accizei, pana la data de 31 decembrie 2019 inclusiv. 

� Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv 

echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel: 

• credite de angajament pentru perioada 2014-2019 in vederea emiterii deciziilor 

de aprobare a cererilor de restituire a accizei pentru motorina achizitionata in 

perioada prevazuta la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2014 

pentru completarea art. 176 dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

• credite bugetare pentru perioada 2014-2019 in vederea restituirii accizei in baza 

deciziilor de aprobare a cererilor de restituire emise. 

Restituirea ca ajutor de stat a accizelor pentru motorina 
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In Monitorul Oficial nr. 781 din 27 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1866/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 

privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de finantare a Progra-

mului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 364/2014. 

Principalele prevederi 

� Solicitarea unitatilor de catre proprietarii persoane juridice, operatori economici fara 

personalitate juridica, sau proprietarii organizatii profesionale care sunt organizate si isi 

desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin 

inscrierea la unul dintre producatorii validati care au incheiat contract de finantare 

nerambursabila cu Autoritatea, dar nu mai tarziu de data de 29 noiembrie a anului de 

desfasurare a programului. 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii  
Parcului auto national a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 783 din 28 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1612/1437/1028/2014 al ministrului Mediului si Schimba-

rilor Climatice, al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Fondu-

rilor Europene pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului 

mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor 

nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial 

„Mediu” 2007-2013. 

Principalele prevederi 

� Cheltuielile cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat in managementul ope-

ratiunii sunt eligibile in procent de maximum 0,5% din valoarea investitiei de baza 

aprobata initial, pe baza documentelor justificative, pentru operatiunile derulate prin POS 

«Mediu», in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

� Cheltuielile efectuate de personalul incadrat la nivelul beneficiarului implicat in 

managementul operatiunii cu ocazia deplasarilor, pentru transport, cazare si diurna, sunt 

considerate eligibile daca se justifica efectuarea acestora in scopul proiectului, daca sunt 

sustinute de documente justificative si daca sunt efectuate in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare si in limitele stabilite de Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind 

drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada 

delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in 

interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare.” 

� Orice cheltuiala solicitata la rambursare din Programul operational sectorial „Mediu” 

2007-2013 dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin va fi analizata conform 

prevederilor acestuia. 

Cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului 

operational sectorial „Mediu” 2007—2013 
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In Monitorul Oficial nr. 784 din 28 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1449/2014 al MFP pentru aprobarea Procedurii de plata a 

sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de 

restituire a accizei, emise in baza H.G. nr. 537/2014. 

Principalele prevederi 

� Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se realizeaza de catre ordonatorul 

principal de credite exclusiv in baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de 

catre administratorul schemei, respectiv Autoritatea Rutiera Romana — ARR, denumita 

in continuare ARR, care constituie document justificativ prin care se atesta atat realitatea 

cuantumului obligatiei de plata, cat si modul de determinare a acestuia, stabilit conform 

prevederilor legale in vigoare, care certifica realitatea, regularitatea si legalitatea 

operatiunilor privind determinarea sumei. 

� Ordonatorul principal de credite va comunica ARR limita maxima a bugetului 

trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor, in termen de maximum 5 zile de la data la 

care aceasta i-a fost stabilita. 

� ARR poate emite decizii doar in limita plafoanelor trimestriale comunicate de 

Ministerul Finantelor Publice. 

Plata a sumelor determinate conform deciziilor 

de aprobare a cererilor de restituire a accizei 

In Monitorul Oficial nr. 786 din 29 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1212/2014 al ministrului Economiei privind aprobarea Sche-

mei de ajutor de minimis pentru „Finantarea proiectelor din Programul 

Eficienta energetica (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al 

Spatiului Economic European 2009-2014”. 

Principalele prevederi 

� Prezentul act instituie o schema de ajutor de minimis pentru investitii, denumita 

Schema de ajutor de minimis privind eficienta energetica, prin care se urmaresc redu-

cerea disparitatilor economice intre Romania, Uniunea Europeana si Spatiul Economic 

European si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin promovarea dezvoltarii durabile 

si a investitiilor in regiunile din Romania. 

� Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitii in cadrul prezentei scheme se va face 

cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute in Regulamentul (CE) nr. 

1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din 

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

� Obiectivul schemei il constituie sprijinirea finantarii acordate intreprinderilor mici si mij-

locii pentru realizarea investitiilor initiale in vederea valorificarii eficientei energetice in 

industrie, care va contribui la dezvoltarea regionala durabila a Romaniei, stimularea dez-

voltarii economice si cresterea coeziunii sociale a regiunilor in care sunt implementate. 

Finantarea proiectelor din Programul Eficienta energetica din cadrul 

Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 
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In Monitorul Oficial nr. 793 din 30 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1091/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si 

al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea 

regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul 

operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvol-

tarea resurselor umane 2007-2013”. 

Principalele prevederi 

� Subventii (ajutoare, premii) si burse: 

• Subventii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenti, tineri absolventi, 

ucenici si insotitorii acestora 

• Subventii (ajutoare, premii) pentru angajatori: 

� subventii (ajutoare, premii) pentru intreprinderile care angajeaza ucenici, 

tineri absolventi 

� subventii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajati, pe o 

perioada stabilita in Ghidul solicitantului 

� alocatii financiare pentru intreprinderile ai caror angajati sunt implicati in 

programe de formare profesionala continua, in vederea suplinirii absentei 

acestora in perioada de formare. 

Lista cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POS 
„Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” 

In Monitorul Oficial nr. 778 din 27 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 150/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor 

personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor 

drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. 

Principalele prevederi 

� Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modalitatile de recunoastere a meritelor 

personalului armatei participant la actiuni militare, prin acordarea unor distinctii si 

crearea posibilitatii mentinerii in structurile Ministerului Apararii Nationale a ranitilor, a 

celor care au dobandit alte afectiuni fizice sau a celor care au devenit invalizi pe timpul 

ori din cauza participarii la actiuni militare, precum si prin acordarea unor drepturi 

acestuia si urmasilor celui decedat. 

� De drepturile conferite de prezenta ordonanta de urgenta nu beneficiaza personalul 

armatei ranit, cel care a dobandit alte afectiuni fizice si/sau psihice ori care a devenit 

invalid din cauza participarii la actiuni militare, in situatia in care ranirea, afectiunea 

fizica si/sau psihica sau invaliditatea au survenit ca urmare a savarsirii, cu intentie, a unei 

infractiuni, pedepsite potrivit legii romane. 

Recunoasterea meritelor personalului armatei  
participant la actiuni militare 
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In Monitorul Oficial nr. 785 din 28 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1055/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

aplicarea sumelor forfetare in cazul deplasarilor finantate din Fondul 

pentru relatii bilaterale la nivel national si de program in cadrul Meca-

nismului financiar SEE si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin stabileste modalitatea de acordare a finantarii pe baza de sume 

forfetare, valoarea acestora, precum si modul de verificare a cheltuielilor aferente 

deplasarilor externe finantate din Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national si de 

program in cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 si Mecanismului financiar 

norvegian 2009-2014. 

� Prevederile prezentului ordin se aplica in cazul in care punctul national de contact sau 

operatorii de program utilizeaza metoda de finantare a deplasarilor externe pe baza de 

sume forfetare in cadrul fondului pentru relatii bilaterale la nivel national si de program 

� Prevederile prezentului ordin nu se aplica in cazul in care prin acordurile de program 

incheiate se prevad alte modalitati de acordare, justificare si verificare a cheltuielilor 

efectuate decat cele prevazute in prezentul ordin. 

Aplicarea sumelor forfetare in cazul deplasarilor finantate din  

Fondul pentru relatii bilaterale 

In Monitorul Oficial nr. 788 din 29 octombrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 20/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de garantare a 

asiguratilor. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu exercitiul financiar 2015 se stabilesc urmatoarele cote de contributie 

datorate de asiguratori Fondului de garantare a asiguratilor: 

• 1% cota de contributie pentru asigurarile generale; 

• 0,4% cota de contributie pentru asigurarile de viata. 

� Cotele stabilite se aplica asupra volumului de prime brute incasate din activitatea de 

asigurari directe aferenta asigurarilor generale si, respectiv, asigurarilor de viata. 

� La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de 

Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind 

cotele procentuale pentru contributia asiguratorilor la Fondul de garantare pe anul 2009, 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008. 

Cotele de contributie datorate de asiguratori  

Fondului de garantare a asiguratilor 
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In Monitorul Oficial nr. 790 din 30 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 439/2014 al Consiliului Concurentei privind punerea in 

aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind 

regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile 

referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 

102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in 

cazurile de concentrari economice, puse in aplicare prin Ordinul 

presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011. 

Principalele prevederi 

� Daca in cursul unei investigatii, Consiliul Concurentei, ca urmare a unei cercetari mai 

detaliate, constata ca unele documente adunate in urma solicitarilor de informatii sau 

inspectiilor efectuate nu au legatura cu obiectul investigatiei in cauza, acestea vor fi 

returnate celor de la care au fost ridicate, cel mai tarziu pana la data transmiterii 

raportului de investigatie, iar orice copii ale lor vor fi distruse. Dupa returnare, aceste 

documente nu mai fac parte din dosarul cauzei. 

� Documentele interne din dosarul Consiliului Concurentei nu au caracter incriminator 

sau dezincriminator.  

� Acestea nu constituie parte a probelor pe care Consiliul Concurentei se intemeiaza in 

evaluarea unui caz. Partilor nu li se permite accesul la documentele interne din dosarul 

Consiliului Concurentei. 

� Dosarul Consiliului Concurentei poate contine si documente care includ secrete de 

afaceri si alte informatii confidentiale, cu privire la care accesul la dosar poate fi partial 

sau total restrictionat. Se acorda accesul la o versiune neconfidentiala a informatiilor 

initiale, astfel cum aceasta a fost transmisa de intreprinderea care beneficiaza de 

acordarea caracterului confidential.  

� De cele mai multe ori, documentele pot deveni neconfidentiale prin simpla stergere a 

informatiilor considerate confidentiale. In situatia in care confidentialitatea poate fi 

asigurata printr-un rezumat al informatiilor relevante, se acorda accesul la acest 

rezumat. Acesta va fi conceput de catre intreprinderea care beneficiaza de acordarea 

caracterului confidential, astfel incat sa permita identificarea obiectului relevant al 

documentului al carui rezumat se realizeaza.  

� Consiliul Concurentei isi rezerva dreptul de a verifica daca rezumatul realizat de catre 

intreprindere indeplineste conditia de mai sus. Toate celelalte documente sunt 

accesibile in forma lor initiala. 

� Daca dezvaluirea unor informatii despre activitatea economica a unei intreprinderi 

poate dauna grav intereselor acelei intreprinderi, aceste informatii constituie secrete de 

afaceri.  

� Informatiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: 

informatii tehnice si/sau financiare legate de know-how-ul unei intreprinderi, metode de 

evaluare a costurilor, procese si secrete de productie, surse de aprovizionare, cantitati 

produse si vandute, cote de piata, liste de clienti si distribuitori, planuri de marketing, 

structura costurilor si a preturilor, strategia de vanzari. 

Instructiunile privind regulile de acces la dosarul 

Consiliului Concurentei au suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 791 din 30 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 437/2014 al Consiliului Concurentei privind punerea in 

aplicare a Instructiunilor pentru modificarea pct. 35 din Instructiunile 

privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evalua-

rea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in 

aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010. 

Principalele prevederi 

� In situatia in care angajamentele propuse sunt considerate prima facie acceptabile, 

Consiliul Concurentei va publica pe pagina web un rezumat al cazului si continutul 

esential al angajamentelor propuse. In cazul in care investigatia a fost initiata pe baza 

unei plangeri, Consiliul Concurentei il va informa, de asemenea, in acest stadiu, pe 

reclamant cu privire la testul de piata si il va invita sa prezinte observatii.  

� Tertii interesati isi pot prezenta observatiile in termenul stabilit de autoritatea de 

concurenta, care nu poate fi mai mic de 30 de zile.  

� Pe langa publicarea pe pagina web, Consiliul Concurentei poate solicita anumitor 

persoane fizice sau juridice ori institutii si autoritati sa formuleze observatii cu privire la 

angajamentele propuse. 

Acceptarea si evaluarea angajamentelor in cazul practicilor 

anticoncurentiale 

In Monitorul Oficial nr. 795 din 31 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 438/2014 al Consiliului Concurentei privind punerea in 

aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind 

concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui 

Consiliului Concurentei nr. 365/2010. 

Principalele prevederi 

� Cu cel putin doua saptamani anterior notificarii, se recomanda ca partile notificatoare sa 

solicite Consiliului Concurentei desfasurarea unor consultari la sediul autoritatii de 

concurenta, in scopul lamuririi unor aspecte esentiale privind o concentrare economica. 

In acest scop, partile vor pune la dispozitia Consiliului Concurentei, cu 5 zile anterior 

datei intalnirii, informatii exacte cu privire la concentrarea economica: partile la 

concentrare, pietele pe care acestea activeaza, o descriere sumara a modului de 

realizare a concentrarii si a modalitatii de exercitare a controlului. 

� In cazurile in care Consiliul Concurentei constata ca o concentrare economica notificata 

intra in sfera de aplicare a legii, va publica pe pagina web si/sau in presa o informare 

privind notificarea primita, mentionand in acelasi timp si numele intreprinderilor 

implicate, tarile lor de origine, natura concentrarii, sectoarele economice implicate si 

data primirii notificarii.  

� Eventualele completari sau modificari ale informatiilor care privesc concentrarea 

respectiva vor putea fi publicate. 

Regulamentul privind concentrarile economice a suferit modificari 
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In Monitorul Oficial nr. 794 din 31 octombrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a 

pietei produselor din sectorul agricol. 

Principalele prevederi 

� Atestatul de producator cuprinde informatii si date privind: 

• numele si prenumele producatorului agricol; 

• denumirea produselor si suprafata de teren exploatata, respectiv efectivele de 

animale, care sunt inregistrate in registrul agricol organizat de autoritatile 

administratiei publice locale pe a caror raza se afla terenul/ferma/gospodaria. 

� Valabilitatea atestatului de producator este de un an calendaristic de la data emiterii si 

se vizeaza semestrial, prin aplicarea stampilei si a semnaturii primarului comunei, 

orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz. 

� Atestatul de producator se elibereaza, la cerere, persoanelor fizice care opteaza pentru 

desfasurarea unei activitati economice in sectorul agricol, dupa verificarea cu privire la 

existenta suprafetelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicita 

eliberarea atestatului de producator. 

Stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 

 din sectorul agricol 

In Monitorul Oficial nr. 781 din 27 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 106/2014 al Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei privind modalitatile de informare a clientilor finali de 

catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de 

furnizare a gazelor naturale. 

Principalele prevederi 

� Furnizorii de gaze naturale au obligatia de a pune la dispozitia clientilor finali, in etapa 

precontractuala si in etapa contractuala, informatii transparente, prezentate intr-un 

maniera clara, completa si lizibila, privind conditiile comerciale de furnizare a gazelor 

naturale. 

� In etapa precontractuala, informatiile privind conditiile comerciale de furnizare a gazelor 

naturale sunt puse la dispozitia clientilor finali prin urmatoarele modalitati: 

• prin mijloace proprii; 

• prin intermediul unei aplicatii web interactive, realizata si administrata de 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in 

continuare ANRE. 

Conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale 
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In Monitorul Oficial nr. 783 din 28 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 176/2014 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activi-

tatilor Nucleare privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, a Memorandumului de intelegere intre Comisia Nationala 

pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si presedintele 

Agentiei Nationale pentru Energie Atomica din Republica Polona privind 

cooperarea si schimbul de informatii in problematica reglementarilor 

nucleare, semnat la Viena la 25 septembrie 2014. 

Principalele prevederi 

� In masura in care acest lucru le este permis atat PAA, cat si CNCAN, in conformitate cu 

legile, reglementarile si orientarile politice ale tarilor acestora, participantii convin sa 

stabileasca o cooperare in domeniile reglementarii si controlului activitatilor care au 

legatura cu securitatea nucleara si radiologica, stabilite de comun acord. 

� Fiecare participant va depune toate eforturile pentru a furniza informatiile ce pot fi 

solicitate de catre celalalt participant. 

� Oricare participant poate furniza celuilalt participant orice informatii pe care le 

considera de interes pentru celalalt participant, fara a primi o solicitare pentru 

informatiile respective. 

� Fiecare participant poate utiliza si difuza in mod liber orice informatii primite de la 

celalalt participant in temeiul prezentului memorandum de intelegere, fara obtinerea 

oricarei altei permisiuni a celuilalt participant, cu exceptia cazului in care informatia 

respectiva a fost furnizata cu titlu confidential. 

Cooperarea si schimbul de informatii in problematica  

reglementarilor nucleare 

In Monitorul Oficial nr. 785 din 28 octombrie 2014 a fost publicata H.G. 

nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, 

dezvoltare si inovare 2014-2020. 

Principalele prevederi 

� Romania a incheiat ciclul de politici publice 2007-2013 in domeniul cercetarii, dezvoltarii si 

inovarii (CDI). In anul 2011 a fost realizata o evaluare „mid-term”, urmata de un studiu de 

impact in anul 2015. Noul ciclu incepe in 2014 si se intinde pana in 2020. Strategia 

nationala de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, denumita in continuare Strategia 

CDI 2014-2020 (SNCDI 2020) sau Strategia, cuprinde principiile, obiectivele si un sumar al 

masurilor recomandate pentru perioada amintita. 

� Deciziile si actiunile descrise in continuare au la baza un examen critic al experientelor 

strategice acumulate in intervalul 2007-2013, precum si o evaluare prospectiva a 

capacitatii si perspectivelor de cercetare si inovare in Romania. Toate acestea au fost 

avansate in cadrul unui exercitiu anticipativ, bazat pe colaborarea unui numar mare de 

experti, pe validarea propunerilor de catre operatorii interesati, precum si pe proceduri 

care au permis consultarea „online” cu comunitatea CDI. 

 

A fost aprobata Strategia nationala de cercetare,  

dezvoltare si inovare 2014-2020 
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In Monitorul Oficial nr. 784 din 28 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4464/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a 

calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si 

tehnic preuniversitar in anul scolar 2014—2015. 

Principalele prevederi 

- inscrierea candidatilor: 26-30 ianuarie 2015; 

- desfasurarea probei practice: 2-3 februarie 2015; 

- desfasurarea probei scrise: 4 februarie 2015; 

- afisarea rezultatelor la proba scrisa: 5 februarie 2015; 

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 6 februarie 2015; 

- sustinerea proiectului: 9-10 februarie 2015; 

- afisarea rezultatelor finale: 11 februarie 2015. 

 

Desfasurarea examenelor de certificare a calificarii profesionale a 
absolventilor din invatamantul profesional 

In Monitorul Oficial nr. 790 din 30 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4436/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si 

echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere 

internationala pentru certificarea competentelor lingvistice. 

Principalele prevederi 

Nr. 

crt. 
Denumirea examenului Abreviere Notare/Nivel 

Punctaj/Nivel/Conditii minim(e) pentru 

recunoastere siechivalare 

A B C D E 

1. 

Preliminary 

English Test/PETfor 

SCHOOLS 

PET/Preliminary/ 

Preliminary for 

Schools (fs) 

B1 
Promovat/Cambridge English scale: 

140-170 

2. 

First Certificate in 

English/First Certificate 

in English for SCHOOLS 

FCE/First/First (fs) B2 
Promovat/Cambridge English scale: 

160-190 

3. 
Certificate in Advanced 

English 
CAE/Advanced C1 

Promovat/Cambridge English scale: 

180-210 

4. 
Certificate of 

Proficiency in English 
CPE/Proficiency C2 

Promovat/Cambridge English scale: 

200-230 

Echivalarea rezultatelor la examene cu recunoastere internationala 

pentru certificarea competentelor lingvistice 
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In Monitorul Oficial nr. 780 din 27 octombrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3756/C/2014 al ministrului Justitiei privind actualizarea 

numarului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel 

putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica si care vor 

promova concursul de dobandire a calitatii de notar public in anul 2014. 

Principalele prevederi 

� Numarul de 2.557 posturi de notar public, din care 2.385 notari publici in functie, 98 

notari publici suspendati si 74 posturi destinate notarilor stagiari care vor participa la 

examenul de definitivat in anul 2014, se actualizeaza cu 18 posturi de notar public 

destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica 

si care vor promova concursul de dobandire a calitatii de notar public in anul 2014 

potrivit anexelor nr. 1–16, care fac parte integranta din prezentul ordin. 

� Serviciul profesii juridice conexe si Uniunea Nationala a Notarilor Publici vor duce la 

indeplinire dispozitiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunica Uniunii 

Nationale a Notarilor Publici. 

Actualizarea numarului posturilor de notar public pentru persoanele 

care vor promova concursul de dobandire a calitatii de notar 2014 

In Monitorul Oficial nr. 793 din 30 octombrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 3/2014 a Colegiului Psihologilor din Romania pentru 

modificarea anexei la Standardele de calitate in serviciile psihologice — 

Partea generala, Cartea I, aprobate prin Hotararea Comitetului director 

al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 2/2014. 

Principalele prevederi 

Nivel III — psiholog specialist 

� Competente profesionale specifice — psihologia transporturilor 

• evaluarea psihologica/psihodiagnostica complexa individuala in domeniul 

transporturilor (inclusiv in domeniul traficului), examinarea psihologica a candidatilor 

pentru scolarizarea in conducerea autovehiculelor, redobandirea permisului de 

conducere, siguranta transporturilor, cu exceptia transporturilor rutiere speciale, 

evaluarea complexa a contextului activitatii in transporturi, participarea la efectuarea 

examinarilor pentru transporturile rutiere speciale, fara drept de decizie si de emitere a 

actelor profesionale specifice in transporturile rutiere speciale; 

• analiza nevoilor participantilor la trafic, solicitantilor si detinatorilor permisului de 

conducere si ale detinatorilor de atestate profesionale de siguranta transporturilor, cu 

exceptia transporturilor rutiere speciale, inclusiv pentru transporturile feroviare, navale 

si aeriene; 

• interventia de specialitate, asistenta si consilierea psihologica specifica, pentru 

candidatii la scolarizarea in conducerea autovehiculelor, la redobandirea permisului de 

conducere si siguranta transporturilor, cu exceptia transporturilor rutiere speciale. 

Colegiul Psihologilor din Romania a adus modificari Standardelor 

de calitate in serviciile psihologice 
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In Monitorul Oficial nr. 779 din 27 octombrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 514 din 8 octombrie 2014 a Curtii Constitutionale refe-

ritoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului 

Romaniei nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi si a 

unui vicepresedinte ai Autoritatii de Audit. 

Principalele prevederi 

� Sesizarea de neconstitutionalitate a fost transmisa Curtii Constitutionale de secretarul 

general al Camerei Deputatilor cu Adresa nr. 2/4.030 din 9 septembrie 2014, a fost 

inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 4.041 din 9 septembrie 2014 si constituie 

obiectul Dosarului nr. 824L/2/2014. 

� In motivarea sesizarii de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca hotararea 

contestata contravine prevederilor art. 1 alin. (3) si (5) si celor ale art. 140 alin. (4) din 

Constitutie. 

� Se arata ca sesizarea indeplineste conditiile de admisibilitate specifice atributiei 

prevazute de art. 27 din Legea nr. 47/1992 (astfel cum aceste conditii sunt reflectate in 

jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv deciziile nr. 783 din 26 septembrie 2012, 

nr. 41 din 22 ianuarie 2014, nr. 128 din 8 martie 2014 si nr. 251 din 30 aprilie 2014), 

avand in vedere ca obiectul hotararii contestate vizeaza organizarea si functionarea unei 

autoritati de rang constitutional, iar critica formulata reclama incalcarea unor valori, 

reguli si principii constitutionale expres mentionate in cuprinsul art. 1 alin. (3) si (5) si al 

art. 140 alin. (4) din Legea fundamentala. 

� Obiectul Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 17/2011 il constituie numirea, pentru un 

mandat de 9 ani, incepand cu data de 15 octombrie 2011, a sase consilieri de conturi si 

a unui vicepresedinte ai Autoritatii de Audit. Dintre cei sase consilieri de conturi astfel 

numiti, domnul Anton Ioan a fost numit vicepresedinte al Autoritatii de Audit, desi 

acesta mai indeplinise anterior functia de consilier de conturi timp de 3 ani, potrivit 

Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 25/2008. In opinia autorilor sesizarii, consecinta 

adoptarii hotararii contestate consta in exercitarea, de catre domnul Anton Ioan, a unui 

mandat de 12 ani, format dintr-un mandat „partial” si unul „complet”, ceea ce este 

contrar prevederilor art. 140 alin.(4) teza intai din Constitutie, potrivit carora „Consilierii 

de conturi sunt numiti de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi 

prelungit sau innoit”, norma preluata si de art. 46 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind 

organizarea si functionarea Curtii de Conturi: „Membrii Curtii de Conturi sunt numiti de 

Parlament, la propunerea comisiilor permanente pentru buget, finante si banci ale celor 

doua Camere, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit." 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea sesizarii de neconstitutionalitate si a 

constatat ca Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 17/2011 privind numirea unor 

consilieri de conturi si a unui vicepresedinte ai Autoritatii de Audit este 

neconstitutionala in ceea ce priveste numirea in functia de consilier de conturi a 

domnului Anton loan si, implicit, numirea sa in functia de vicepresedinte al Autoritatii 

de Audit. 

CC a admis sesizarea de neconstitutionalitate privind  

numirea unor consilieri de conturi 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  
� Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru constructia si echipamentul 

unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizatiei 

Maritime Internationale prin Rezolutia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum si a 

amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranta Maritima al 

Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 
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Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

Agentia Europeana pentru Medicamente (Londra) > procedura de selectie in vederea intocmirii unei 

liste de rezerva pentru urmatoarele posturi: 1. responsabili stiintifici, divizia Gestionarea procedurilor si 

asistenta operationala; 2. director informatii si continut, Gestionarea bazei de date a produselor, 

Departamentul Date operationale şi asistenta, divizia Gestionarea procedurilor si asistenta operationala; 

3. responsabil securitatea informatiilor si gestionarea identitatii si accesului (termen lung), Gestionarea 

bazei de date a produselor, departamentul Date operationale şi asistenta, divizia Gestionarea 

procedurilor si asistenta operationala; 4. expert in comunicare in domeniul sanatatii (termen scurt si 

lung), Informatii referitoare la produs pentru serviciul de retea, departamentul Comunicare, divizia Parti 

interesate si comunicare; 5. responsabil stiintific (termen lung), departamentul Consiliere stiintifica, 

dezvoltarea produselor si asistenta stiintifica, divizia Asistenta pentru cercetare si dezvoltare 

medicamente de uz uman. Anuntul a fost publicat in JO C 381A  din 28 octombrie 2014.  

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, folosind formularul disponibil pe site-ul web al agentie: 

http://www.ema.europa.eu/ema/, la rubrica „Careers at the Agency”. 

 

Termen-limita (inclusiv validarea): 28 noiembrie 2014, ora 24.00. 

 EUROPOL > procedura de recrutare pentru postul de director adjunct (grad: AD 13). Anuntul a fost 

publicat in JO C 384A  din 30 octombrie 2014.  

Termenul-limita de depunere a candidaturilor: sase saptamani de la data publicarii in JOUE 

Procedura de selectie: 4-6 februarie 2015 

Data de incepere: 1 august 2015 

 

Inscriere: Candidatii sunt invitati sa isi depuna candidaturile in limba engleza utilizand formularul disponibil 

pe site-ul Europol. Candidaturile trebuie depuse electronic, insotite de un CV detaliat, o scrisoare de 

motivatie si referinte personale corespunzatoare in ceea ce priveste eligibilitatea candidatului pentru 

indeplinirea indatoririlor aferente postului vacant, si trebuie adresate: Presedintelui Consiliului de 

administratie al Europol, la adresa de e-mail: Europol-169@europol.europa.eu 

 

Persoana de contact: Secretariatul Consiliului de administratie - E-mail: mbs@europol.europa.eu 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 380 din 27 octombrie 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

Decrete semnate  

 

 

 

Prorogarea unui termen prevazut de Legea pri-

vind reforma în domeniile proprietatii  
 

Ministerului Transporturilor a publicat pe data de 28 octombrie un 

proiect de Lege pentru prorogarea unui termen prevazut la alin. (1) al 

art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma 

în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Conform expunerii de motive, prin prorogarea pana la data de 30.06.2016, a termenului scadent 

la 31.12.2014, specificat in teza finala de la alin. (1) al art. 11 de la Capitolul II din Titlul VII din 

Legea nr. 247/2005 se poate continua punerea in aplicare a prevederilor legislatiei in vigoare, 

urmarindu-se respectarea noului termen stabilit pentru finalizarea procedurilor de admitere la 

tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti S.A. 

 

Prin finalizarea cu succes a ofertelor publice se va realiza listarea la Bursa de Valori Bucuresti a 

societatilor nominalizate in anexa la Titlul VII al Legii nr. 247/2005 si, respectiv, in Anexa la H.G. nr. 

574/2006, modificata, se vor produce schimbari in actionariatul societatilor/companiilor nationale 

in cauza, in sensul aparitiei unor actionari privati, suplimentar structurii actuale a actionariatului, 

alcatuita din Ministerul Transporturilor si Fondul Proprietatea.  

 

Astfel, aceste societati/companii nationale, se vor conforma in viitor si prevederilor legale specifice 

pietei de capital. 

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

asteptate pe adresa de e-mail: consultare.publica@mt.ro, in 10 zile de la publicare. 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare in domeniul navigatiei 

prin satelit intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de alta 

parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare intre Uniunea Europeana 

si Statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Confederatia Elvetiana, pe de alta parte, privind 

programele europene de radionavigatie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013. 

Decrete 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului Euro-

mediteranean in domeniul aviatiei intre Uniunea Europeana si statele sale 

membre, pe de o parte, si Guvernul Statului Israel, pe de alta parte, semnat la 

Luxemburg la 10 iunie 2013; 
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Prima lucrare dedicata integral jurisprudentei pe NCPC

Lucrarea este pregatita in asa fel incat sa serveasca celor care sunt interesati de 

interpretarea NCPC pentru studiu, pentru situatiile proprii  sau 

pentru cazurile ce le sunt aduse spre solutionare ori spre judecare.

Selectia cuprinde 114 decizii

insa si unele pronuntate in prima instanta.

Va dorim lectura placuta 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

Prima lucrare dedicata integral jurisprudentei pe NCPC

Lucrarea este pregatita in asa fel incat sa serveasca celor care sunt interesati de 

interpretarea NCPC pentru studiu, pentru situatiile proprii  sau 

zurile ce le sunt aduse spre solutionare ori spre judecare.

Selectia cuprinde 114 decizii, majoritatea fiind definitive, 

insa si unele pronuntate in prima instanta. 

Noul Cod de procedura civila a a
texte si proceduri noi si in acelasi timp un 
context nou pentru vechi texte sau 
proceduri care s-au pastrat si astfel apare 
cu stringenta, prin prisma interesului parti
cular al celui implicat intr
cunoasterea sensului exact al normei.
 
Chiar un text din Noul Cod care pastreaza 
forma din Codul de procedura civila din 
1865 poate avea un nou sens pentru ca se 
manifesta intr-un context nou. 
 
Experienta a confirmat ca doctrina si 
jurisprudenta dau codurilor previzibilitate, 
iar lipsa previzibilitatii ii pune in pericol pe 
cei de buna-credinta. 

Autor: Mihail C. Barbu 

Noul Cod de procedura civila. Juriprudenta rezumata

Editura C.H. Beck, 2014 

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

ridica online Legalis.ro. 

Prima lucrare dedicata integral jurisprudentei pe NCPC 

Lucrarea este pregatita in asa fel incat sa serveasca celor care sunt interesati de 

interpretarea NCPC pentru studiu, pentru situatiile proprii  sau  

zurile ce le sunt aduse spre solutionare ori spre judecare. 

, majoritatea fiind definitive,  

Noul Cod de procedura civila a adus cu el 
texte si proceduri noi si in acelasi timp un 
context nou pentru vechi texte sau 

au pastrat si astfel apare 
cu stringenta, prin prisma interesului parti-

lar al celui implicat intr-un dosar, 
terea sensului exact al normei. 

Chiar un text din Noul Cod care pastreaza 
forma din Codul de procedura civila din 
1865 poate avea un nou sens pentru ca se 

un context nou.  

Experienta a confirmat ca doctrina si 
jurisprudenta dau codurilor previzibilitate, 

bilitatii ii pune in pericol pe 

Noul Cod de procedura civila. Juriprudenta rezumata 



 

   
Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
 

  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drept international public, Volumul I, editia 3, 2014 
 
 

Aceasta noua editie prezinta o serie de abordari recente ce se impun cu 

privire la unele din institutiile sau conceptele tratate in cele sapte capi-

tole ale cursului, notiuni ce se gasesc intr-o constanta evolutie in con-

textul international actual.  

O atentie deosebita a fost acordata protectiei internationale a drep-

turilor omului care este analizata pe larg in capitolul VI al lucrarii: 

aspecte de ordin istoric, sistemul international de protectie a drepturilor 

omului, mecanisme si proceduri internationale si regionale, categorii de 

drepturi ale omului. 

Totodata, in capitolul dedicat competentelor statelor asupra teritoriului 

a inclusa si analiza regimului juridic al unor spatii internationale (fluvii 

internationale, canale maritime, spatii marine, marea libera, Arctica si 

Antarctica, spatiul aerian si spatiul cosmic). 
 

In curand! Calauza juristului – Editia 5 
 

 

Calauza juristului analizeaza integrat institutiile de drept material sau 

procesual, recomandand in acelasi timp si modele sumare de ghidare practica, 

insotite de jurisprudenta. 

In considerentele teoretice ale fiecarei institutii de drept au fost avute in 

vedere exclusiv normele in vigoare, incluzand aici noile coduri, civil si, 

respectiv, de procedura civila. 

Jurisprudenta recomandata vizeaza insa nu doar spete cercetate prin prisma 

noilor coduri, ci si pe baza vechilor coduri, formulandu-se, unde a fost cazul, 

necesarele precizari si raportari la norma noua. S-a urmarit, in principal, in 

selectionarea spetelor, ca, pe langa informatia ca atare, cititorul sa fie 

familiarizat si cu modul de apreciere a probelor de catre judecator, cu 

rationamentul logic si juridic al acestuia. 
 

Reduceri la Doctrina Legalis® in noiembrie! 

 

Carte noua si 25 % reducere la Doctrina Legalis® 

In luna noiembrie, oricare dintre cartile incluse in Doctrina Legalis® poate fi achizitionata 

cu 25% reducere! In completare, modulul Drept Public va ofera acum si cea mai noua editie 

a volumului Drept international public, autor Raluca Miga-Besteliu. 

Comanda orice modul de doctrina sau orice volum, individual, din 

Raftul Legalis® , in conditiile standard de abonare, cu 25% reducere, 

la telefon  021/410.08.01 sau prin email la adresa legalis@beck.ro 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a noutatilor legislative. 

 

Informatiile din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  
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