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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa.

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 
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domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi
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Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative
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Principalele prevederi

� Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania

este unica organizatie profesionala a notarilor 

legii, cu personalitate juridica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii.

� Notarii publici din Romania sunt membri ai Uniunii

� Sediul Uniunii este in municipiul Bucuresti. Uniunea are sigiliu si sigla prop

� Patrimoniul Uniunii este format din bunuri corporale si necorporale afectate 

desfasurarii activitatii

profesionale ale membrilor sai, taxe, beneficii rezultate din activitati economice conexe,

precum si din alte surse permise de lege.

� La nivel teritorial, notarii publici din Romania sunt organizati in Camerele Notarilor 

Publici, denumite in continuare Camere. Acestea functioneaza in circumscriptia fiecarei 

Curti de Apel, in structura prevazuta 

notariale nr. 36/1995, republicata, denumita in continuarelege.

Obiectivele, principiile de functionare si atributiile Uniunii

� Uniunea reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai

organele sale pentru asigurarea prestigiului si a autoritatii profesiei de notar public.

� Uniunea si Camerele nu pot fi angajate politic 

oricarui membru al acestora.

� Uniunea, prin organele sale, militeaz

institutii moderne, adaptate conditiilor socio

intereselor membrilor Uniunii atat cu interesele statului, cat si cu cele ale cetatenilor, ca 

beneficiari ai serviciului notarial.

� Uniunea are ca obiective permanente siguranta circuitului civil si a actelor si 

procedurilor notariale

competentelor activitatii notariale, precum si crearea unui cadru optim 

desfasurarea activitatii notariale.

� Notarii publici, in calitatea lor de delegatari ai autoritatii publice, sunt supusi 

ansamblului legislativ

profesie liberala. 

� Notarul public este consilierul independent, impartial si obiectiv al partilor

obligat sa respecte regulile deontologice ale profesiei.

� In exercitarea atributiilor sale, 

transpune in realitate prin actele pe car

acestora autenticitate, forta probanta si executorie si asigura legalitatea clauzelor 

contractuale. 

� Notarul public verifica

incheia un act notarial

angajamentului luat.

UNNPR a aprobat Statutul Uniunii Nationale

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

 

In Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 10/2014 a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

Romania pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor 

Publici din Romania. 

Principalele prevederi 

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, 

este unica organizatie profesionala a notarilor publici din Romania, infiintata potrivit 

legii, cu personalitate juridica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii.

Notarii publici din Romania sunt membri ai Uniunii. 

este in municipiul Bucuresti. Uniunea are sigiliu si sigla prop

Patrimoniul Uniunii este format din bunuri corporale si necorporale afectate 

desfasurarii activitatii. Sursele de venit al Uniunii se constituie din contributii 

profesionale ale membrilor sai, taxe, beneficii rezultate din activitati economice conexe,

precum si din alte surse permise de lege. 

notarii publici din Romania sunt organizati in Camerele Notarilor 

, denumite in continuare Camere. Acestea functioneaza in circumscriptia fiecarei 

Curti de Apel, in structura prevazuta in anexa la Legea notarilor publici si a activitatii 

notariale nr. 36/1995, republicata, denumita in continuarelege. 

Obiectivele, principiile de functionare si atributiile Uniunii 

Uniunea reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai

organele sale pentru asigurarea prestigiului si a autoritatii profesiei de notar public.

Uniunea si Camerele nu pot fi angajate politic prin actiunile reprezentantilor lor sau ale 

oricarui membru al acestora. 

Uniunea, prin organele sale, militeaza in toate imprejurarile, in scopul realizarii unei 

, adaptate conditiilor socio-economice, precum si pentru armonizarea 

intereselor membrilor Uniunii atat cu interesele statului, cat si cu cele ale cetatenilor, ca 

serviciului notarial. 

Uniunea are ca obiective permanente siguranta circuitului civil si a actelor si 

procedurilor notariale, protejarea beneficiarilor serviciilor notariale, largirea 

competentelor activitatii notariale, precum si crearea unui cadru optim 

desfasurarea activitatii notariale. 

Notarii publici, in calitatea lor de delegatari ai autoritatii publice, sunt supusi 

ansamblului legislativ, exercita un serviciu de interes public si sunt organizati intr

ic este consilierul independent, impartial si obiectiv al partilor

obligat sa respecte regulile deontologice ale profesiei. 

In exercitarea atributiilor sale, notarul public examineaza intentiile partilor, le 

transpune in realitate prin actele pe care le instrumenteaza si le conserva

acestora autenticitate, forta probanta si executorie si asigura legalitatea clauzelor 

Notarul public verifica, de asemenea, daca partile au capacitate deplina pentru a 

incheia un act notarial si se asigura ca acestea au inteles consecintele juridice ale 

angajamentului luat. 

UNNPR a aprobat Statutul Uniunii Nationale

a Notarilor Publici din Romania 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014 a fost publicata 

a Uniunii Nationale a Notarilor Publici din 

unii Nationale a Notarilor 

, denumita in continuare Uniunea, 

publici din Romania, infiintata potrivit 

legii, cu personalitate juridica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii. 

este in municipiul Bucuresti. Uniunea are sigiliu si sigla proprii. 

Patrimoniul Uniunii este format din bunuri corporale si necorporale afectate 

. Sursele de venit al Uniunii se constituie din contributii 

profesionale ale membrilor sai, taxe, beneficii rezultate din activitati economice conexe, 

notarii publici din Romania sunt organizati in Camerele Notarilor 

, denumite in continuare Camere. Acestea functioneaza in circumscriptia fiecarei 

in anexa la Legea notarilor publici si a activitatii 

Uniunea reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai, actionand prin 

organele sale pentru asigurarea prestigiului si a autoritatii profesiei de notar public. 

prin actiunile reprezentantilor lor sau ale 

a in toate imprejurarile, in scopul realizarii unei 

economice, precum si pentru armonizarea 

intereselor membrilor Uniunii atat cu interesele statului, cat si cu cele ale cetatenilor, ca 

Uniunea are ca obiective permanente siguranta circuitului civil si a actelor si 

, protejarea beneficiarilor serviciilor notariale, largirea 

competentelor activitatii notariale, precum si crearea unui cadru optim si sigur pentru 

Notarii publici, in calitatea lor de delegatari ai autoritatii publice, sunt supusi 

, exercita un serviciu de interes public si sunt organizati intr-o 

ic este consilierul independent, impartial si obiectiv al partilor, fiind 

notarul public examineaza intentiile partilor, le 

e le instrumenteaza si le conserva, le confera 

acestora autenticitate, forta probanta si executorie si asigura legalitatea clauzelor 

daca partile au capacitate deplina pentru a 

se asigura ca acestea au inteles consecintele juridice ale 

UNNPR a aprobat Statutul Uniunii Nationale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Autoritatea sau institutia publica organizatoare 

zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului

ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data 

stabilita pentru prima proba a concursului pent

anuntul privind concursul in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III

de larga circulatie, precum si la sediul acesteia. 

� Daca autoritatea sau institutia publica are pagina de internet

aceasta pagina, la sectiunea special creata in acest scop.

� Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului

afisare si, dupa caz, pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare pana la finalizarea concursului.

� Anuntul publicat in presa scrisa si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a lll

contine: denumirea postului, nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor 

necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul, data, ora si locul de 

desfasurare a acestuia, data

concurs si datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs.

Principiile de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor 

contractuale din sectorul bugetar platit din fonduri public

Contributia eligibila minima a solicitantului

� Tipul beneficiarului: Persoane juridice de drept privat cu scop 

eligibila minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile: 5% Valoarea maxima a 

finantarii publice (UE+RO) acordate din totalu

� Aria de implementare a proiectelor este multiregionala

Regiunea Nord–Est si Regiunea Centru; 

Muntenia; – 6 proiecte Regiunea Bucuresti Ilfov si Regiunea Sud

Regiunea Vest si Regiunea Nord

Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 

„Firme de exercitiu pentru elevi“

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011. 

 

Autoritatea sau institutia publica organizatoare are obligatia sa publice, cu cel putin 15 

zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului

ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data 

stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, 

anuntul privind concursul in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III

de larga circulatie, precum si la sediul acesteia.  

Daca autoritatea sau institutia publica are pagina de internet, afisarea

aceasta pagina, la sectiunea special creata in acest scop. 

Informatiile referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se mentin la locul de 

afisare si, dupa caz, pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare pana la finalizarea concursului. 

Anuntul publicat in presa scrisa si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a lll

rea postului, nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor 

necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul, data, ora si locul de 

desfasurare a acestuia, data-limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de 

datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs.

Principiile de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor 

contractuale din sectorul bugetar platit din fonduri public

In Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1153/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului 

specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 „Firme 

exercitiu pentru elevi“ finantata prin Programul operational sectorial 

„Dezvoltarea resurselor umane“ 2007–2013, domeniul major de 

interventie 2.1. 

Contributia eligibila minima a solicitantului 

: Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial Contributia 

eligibila minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile: 5% Valoarea maxima a 

finantarii publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile (%): 95%.

Aria de implementare a proiectelor este multiregionala, organizata astfel: 

Est si Regiunea Centru; – 6 proiecte Regiunea Sud–

6 proiecte Regiunea Bucuresti Ilfov si Regiunea Sud-Vest Oltenia; 

Regiunea Vest si Regiunea Nord-Vest. 

Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte 

„Firme de exercitiu pentru elevi“ 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru modificarea si completarea Regulamentului-

r generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 

are obligatia sa publice, cu cel putin 15 

zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru 

ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data 

ru ocuparea unui post temporar vacant, 

anuntul privind concursul in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, intr-un cotidian 

, afisarea se face si pe 

se mentin la locul de 

afisare si, dupa caz, pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice 

Anuntul publicat in presa scrisa si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a lll-a, va 

rea postului, nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor 

necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul, data, ora si locul de 

limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de 

datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs. 

Principiile de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor 

contractuale din sectorul bugetar platit din fonduri publice 

rul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Conditii 

specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 „Firme de 

exercitiu pentru elevi“ finantata prin Programul operational sectorial 

2013, domeniul major de 

patrimonial Contributia 

eligibila minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile: 5% Valoarea maxima a 

l costurilor eligibile (%): 95%. 

organizata astfel: – 6 proiecte 

–Est si Regiunea Sud 

Vest Oltenia; – 6 proiecte 

Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte  
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Principalele prevederi

� Potrivit legii, mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor si al studentilor 

doctoranzi de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite

alte institutii de invatamant superior acreditate/auto

strainatate. Mobilitatea poate fi interna sau internationala, respectiv definitiva sau 

temporara, pentru toate formele de invatamant.

� Calitatea de student

interne si internationale.

� Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale

se poate realiza de catre institutiile de invatamant superior numai pentru persoana care 

dovedeste calitatea de student cu documente relevante

invatamant superior pe care a frecventat

Ministerul Educatiei Nationale a aprobat Metodologia

privind mobilitatea academica a studentilor

In Monitorul Oficial nr. 854 din 2

Ordinul nr. 569/2014

aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat.

Cadrul legal 

� National: Legea nr. 422/2006 privind organizarea

comert international cu bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

967 din 4 decembrie 2006

� European: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European si Consiliului din 

31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comertului cu marfuri intre statele 

membre si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat in 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificarile 

ulterioare 

Scopul prezentelor norme

� Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat contin informatii privind 

sistemul statistic Intrastat, menite sa sprijine furnizorii de date pentru a completa 

Declaratia statistica Intrastat intr

Declaratia statistica Intrastat in Romania

� Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, 

pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. 

Introducerile reprezinta flux

catre teritoriul Romaniei, iar expedierile reprezinta fluxurile de bunuri care parasesc 

teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene.

Au fost aprobate Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

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

 

In Monitorul Oficial nr. 855 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 651/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor.

Principalele prevederi 

mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor si al studentilor 

doctoranzi de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite

alte institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu din tara sau din 

strainatate. Mobilitatea poate fi interna sau internationala, respectiv definitiva sau 

temporara, pentru toate formele de invatamant. 

Calitatea de student, respectiv student doctorand se mentine pe perioada mobilitatilor 

interne si internationale. 

Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale

se poate realiza de catre institutiile de invatamant superior numai pentru persoana care 

dovedeste calitatea de student cu documente relevante emise de catre institutia de 

invatamant superior pe care a frecventat-o. 

Ministerul Educatiei Nationale a aprobat Metodologia

privind mobilitatea academica a studentilor

In Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 569/2014 al Institutului National de Statistica privind 

aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat.

Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de 

comert international cu bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

967 din 4 decembrie 2006 

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European si Consiliului din 

privind statisticile comunitare ale comertului cu marfuri intre statele 

membre si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat in 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificarile 

Scopul prezentelor norme 

Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat contin informatii privind 

sistemul statistic Intrastat, menite sa sprijine furnizorii de date pentru a completa 

Declaratia statistica Intrastat intr-un mod corect si eficient. 

Declaratia statistica Intrastat in Romania 

Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, 

pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. 

Introducerile reprezinta fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene 

catre teritoriul Romaniei, iar expedierile reprezinta fluxurile de bunuri care parasesc 

teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene.

Au fost aprobate Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 855 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale pentru 

aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor. 

mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor si al studentilor 

doctoranzi de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite, in conditiile legii, la 

rizate provizoriu din tara sau din 

strainatate. Mobilitatea poate fi interna sau internationala, respectiv definitiva sau 

, respectiv student doctorand se mentine pe perioada mobilitatilor 

Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale 

se poate realiza de catre institutiile de invatamant superior numai pentru persoana care 

emise de catre institutia de 

Ministerul Educatiei Nationale a aprobat Metodologia 

privind mobilitatea academica a studentilor 

4 noiembrie 2014 a fost publicat 

al Institutului National de Statistica privind 

aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat. 

si functionarea sistemului statistic de 

comert international cu bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European si Consiliului din 

privind statisticile comunitare ale comertului cu marfuri intre statele 

membre si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat in 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificarile 

Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat contin informatii privind 

sistemul statistic Intrastat, menite sa sprijine furnizorii de date pentru a completa 

Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, 

pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. 

uri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene 

catre teritoriul Romaniei, iar expedierile reprezinta fluxurile de bunuri care parasesc 

teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene. 

Au fost aprobate Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Prezenta metodologie

centrelor de consiliere si orientare in cariera

ca structuri fara personalitate juridica l

stat sau particular din Romania.

� Consilierea si orientarea carierei pe tot parcursul vietii 

si activitatilor care ajuta persoanele de orice varsta si in orice moment al 

faca alegeri in sfera educationala, de formare sau munca si sa isi gestioneze cariera.

� Prezenta metodologie

complementare gratuite in invatamantul superior de stat

prevederile legale. 

� Activitatea de consiliere si orientare

• studentilor institutiei de invatamant superior in care functioneaza

de programul de studiu pe care acestia il frecventeaza sau de forma de 

invatamant, inclusiv studentilor veniti la studii prin programe de mobilitati;

• elevilor din anii terminali de liceu

invatamantul preuniversitar;

• absolventilor proprii sau ai altor universitati

Functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera 

in sistemul de 

Principalele prevederi 

� Solicitantul impreuna cu Autoritatea stabilesc planificarea temporala a implementarii 

proiectului aprobat si acordarea finantarii, prin intocmirea listelor cuprinzand capitolele 

si subcapitolele de cheltuieli eligibile, precum si a graficului de finanta

a proiectului. 

� Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in m

transe/an. 

� Prima cerere de tragere va fi depusa nu mai tarziu de 12 luni de la data incheierii 

contactului pentru finantare nerambursabila. Pentru decontarea fiecarei transe de plata, 

termenul-limita de efectuare a acesteia este de maximum 90 de z

data inregistrarii cererii de tragere.

Ghidul de finantare a Programului vizand protectia 

resurselor de apa a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 650/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea 

centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant 

superior din Romania. 

 

Prezenta metodologie-cadru reglementeaza modul de organizare si functionare a 

centrelor de consiliere si orientare in cariera, denumite in continuare CCOC, constituite 

ca structuri fara personalitate juridica la nivelul institutiilor de invatamant superior de 

stat sau particular din Romania. 

Consilierea si orientarea carierei pe tot parcursul vietii se refera la totalitatea serviciilor 

si activitatilor care ajuta persoanele de orice varsta si in orice moment al 

faca alegeri in sfera educationala, de formare sau munca si sa isi gestioneze cariera.

Prezenta metodologie-cadru are la baza principiul dreptului la asistenta si la servicii 

complementare gratuite in invatamantul superior de stat, in con

Activitatea de consiliere si orientare in cariera a CCOC se adreseaza:

studentilor institutiei de invatamant superior in care functioneaza

de programul de studiu pe care acestia il frecventeaza sau de forma de 

invatamant, inclusiv studentilor veniti la studii prin programe de mobilitati;

elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate incheiate cu unitati din 

invatamantul preuniversitar; 

absolventilor proprii sau ai altor universitati. 

Functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera 

in sistemul de invatamant superior 

In Monitorul Oficial nr. 866 din 27 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2051/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 

privind modificarea art. 13 alin. (5) din Ghidul de finantare a 

Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de 

alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, 

aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.450/2010.

 

Solicitantul impreuna cu Autoritatea stabilesc planificarea temporala a implementarii 

aprobat si acordarea finantarii, prin intocmirea listelor cuprinzand capitolele 

si subcapitolele de cheltuieli eligibile, precum si a graficului de finanta

Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in m

Prima cerere de tragere va fi depusa nu mai tarziu de 12 luni de la data incheierii 

pentru finantare nerambursabila. Pentru decontarea fiecarei transe de plata, 

limita de efectuare a acesteia este de maximum 90 de zile calendaristice de la 

registrarii cererii de tragere. 

Ghidul de finantare a Programului vizand protectia 

resurselor de apa a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

icial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale pentru 

cadru privind organizarea si functionarea 

centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant 

modul de organizare si functionare a 

, denumite in continuare CCOC, constituite 

a nivelul institutiilor de invatamant superior de 

se refera la totalitatea serviciilor 

si activitatilor care ajuta persoanele de orice varsta si in orice moment al existentei lor sa 

faca alegeri in sfera educationala, de formare sau munca si sa isi gestioneze cariera. 

principiul dreptului la asistenta si la servicii 

, in conformitate cu 

: 

studentilor institutiei de invatamant superior in care functioneaza, indiferent 

de programul de studiu pe care acestia il frecventeaza sau de forma de 

invatamant, inclusiv studentilor veniti la studii prin programe de mobilitati; 

, prin parteneriate incheiate cu unitati din 

Functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera  

In Monitorul Oficial nr. 866 din 27 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice 

privind modificarea art. 13 alin. (5) din Ghidul de finantare a 

Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de 

alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, 

probat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.450/2010. 

Solicitantul impreuna cu Autoritatea stabilesc planificarea temporala a implementarii 

aprobat si acordarea finantarii, prin intocmirea listelor cuprinzand capitolele 

si subcapitolele de cheltuieli eligibile, precum si a graficului de finantare nerambursabila 

Beneficiarul poate opta pentru plata finantarii nerambursabile in maximum 4 

Prima cerere de tragere va fi depusa nu mai tarziu de 12 luni de la data incheierii 

pentru finantare nerambursabila. Pentru decontarea fiecarei transe de plata, 

ile calendaristice de la 

Ghidul de finantare a Programului vizand protectia  
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Principalele prevederi

� Daca in urma elaborarii specificatiilor tehnice

momentul demararii achizitiei depaseste valoarea prevazuta in contractul de finantare

beneficiarul privat poate suplimenta aceasta valoare fie din bugetul proiectului, fie din 

bugetul propriu. 

� Beneficiarul privat poate suplimenta aceasta valoare din bugetul proiectului

respectarea clauzelor contractului de finantare si numai daca suplimentarea valorii 

estimate nu conduce la eludarea aplicarii prevederilor referitoare la plafoanele s

ajutorului de stat/pragurile stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 sau la nerespectarea 

prevederilor prezentului capitol.

Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul 

proiectelor finantate din instrumente structurale a suferit modificari

Principalele prevederi

� Prevederile Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din 

instrumente structu

octombrie 2013, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului de 

abrogare. 

� Pentru procedurile de achizitie aflate in curs de derulare inainte de aparitia Ordinului 

nr. 1.120/2013, beneficiarul privat avea

achizitie inceputa, conform prevederilor Ordinului nr. 1.050/2012, avand obligatia sa 

respecte prevederile acestui ordin pana la finalizarea procedurii de achizitie, 

anuleze procedura si sa initieze o 

Ordinului nr. 1.120/2013.

Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul 

proiectelor finantate din instrumente structurale

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

 

In Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1190/2014 al ministrului Fondurilor Europene pe

modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in 

cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul 

„Convergenta“, precum si in cadrul proiectelor finantate prin 

mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor 

de furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul ministrului 

fondurilor europene nr. 1.120/2013. 

Principalele prevederi 

elaborarii specificatiilor tehnice se constata ca valoarea estimata la 

momentul demararii achizitiei depaseste valoarea prevazuta in contractul de finantare

beneficiarul privat poate suplimenta aceasta valoare fie din bugetul proiectului, fie din 

Beneficiarul privat poate suplimenta aceasta valoare din bugetul proiectului

respectarea clauzelor contractului de finantare si numai daca suplimentarea valorii 

estimate nu conduce la eludarea aplicarii prevederilor referitoare la plafoanele s

ajutorului de stat/pragurile stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 sau la nerespectarea 

prevederilor prezentului capitol. 

Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul 

proiectelor finantate din instrumente structurale a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 855 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1191/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru 

aprobarea Instructiunii aferente Ordinului mini

europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate 

aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din 

instrumente structurale, obiectivul „Convergenta“, precum si in cadrul 

proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian 

pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari.

Principalele prevederi 

Prevederile Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din 

instrumente structurale, obiectivul „Convergenta“ au fost in vigoare 

, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului de 

Pentru procedurile de achizitie aflate in curs de derulare inainte de aparitia Ordinului 

nr. 1.120/2013, beneficiarul privat avea dreptul sa decida fie sa continue procedura de 

, conform prevederilor Ordinului nr. 1.050/2012, avand obligatia sa 

respecte prevederile acestui ordin pana la finalizarea procedurii de achizitie, 

anuleze procedura si sa initieze o noua procedura de achizitie in baza prevederilor

Ordinului nr. 1.120/2013. 

Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul 

proiectelor finantate din instrumente structurale

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene pentru 

modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in 

cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul 

„Convergenta“, precum si in cadrul proiectelor finantate prin 

tribuirea contractelor 

de furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul ministrului 

valoarea estimata la 

momentul demararii achizitiei depaseste valoarea prevazuta in contractul de finantare, 

beneficiarul privat poate suplimenta aceasta valoare fie din bugetul proiectului, fie din 

Beneficiarul privat poate suplimenta aceasta valoare din bugetul proiectului, cu 

respectarea clauzelor contractului de finantare si numai daca suplimentarea valorii 

estimate nu conduce la eludarea aplicarii prevederilor referitoare la plafoanele specifice 

ajutorului de stat/pragurile stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 sau la nerespectarea 

Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul 

proiectelor finantate din instrumente structurale a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 855 din 24 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene pentru 

aprobarea Instructiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor 

europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate 

aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din 

instrumente structurale, obiectivul „Convergenta“, precum si in cadrul 

nismele financiare SEE si norvegian 

pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 

Prevederile Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea 

Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din 

igoare pana la data de 22 

, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului de 

Pentru procedurile de achizitie aflate in curs de derulare inainte de aparitia Ordinului 

dreptul sa decida fie sa continue procedura de 

, conform prevederilor Ordinului nr. 1.050/2012, avand obligatia sa 

respecte prevederile acestui ordin pana la finalizarea procedurii de achizitie, fie sa 

de achizitie in baza prevederilor 

Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul 

proiectelor finantate din instrumente structurale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Se aproba Planul sectorial pentru cercetare

Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011

2020» (ADER 2020)

in suma de 53.551.000 lei.

� Bugetul estimat al planului sectorial ADER 2020 este de 

• in anul 2011

• in anul 2012

• in anul 2013

• in anul 2014

Au fost aduse modificari Planului sectorial pentru cercetare

din domeniul agricol pe anii 2011

Principalele prevederi 

� La depunerea cererii de finantare

care se identifica drept persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

depune la autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz

anexa, o declaratie pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea 

adaugata aferente cheltuielilor eligibile incluse in bugetul proiectului propus spre 

finantare. 

� La depunerea cererii de rambursare

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 

finantate prin programele operationale

structurale care, in contractul de finantare, sunt identificati

inregistrate in scopuri de TVA

depunerii unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe 

valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile cup

certificata de organul fiscal competent din subordinea 

Regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 

finantate prin programele operationale

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 858 din 25 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1802/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial 

pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala 

al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011

„Agricultura si Dezvoltare Rurala - Orizont PAC 2020”.

Principalele prevederi 

Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011-2014, «Agricultura si Dezvoltare Rurala 

2020» (ADER 2020), proiectele componente ale acestuia, precum si bugetul total estimat 

ma de 53.551.000 lei. 

al planului sectorial ADER 2020 este de 53.551.000 lei

in anul 2011 - 10.900.000 lei; 

in anul 2012 - 11.393.000 lei; 

in anul 2013 - 14.993.000 lei; 

in anul 2014 - 16.265.000 lei. 

Au fost aduse modificari Planului sectorial pentru cercetare

din domeniul agricol pe anii 2011-2014 

In Monitorul Oficial nr. 861 din 26 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1147/2014 al ministrului Fondurilor Europene pentru 

modificarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 111din 

nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 

cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, aprobate 

prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011.

 

depunerea cererii de finantare, solicitantul finantarii din instrumente structurale

care se identifica drept persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

depune la autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz

anexa, o declaratie pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea 

aferente cheltuielilor eligibile incluse in bugetul proiectului propus spre 

depunerea cererii de rambursare, in conformitate cu art. 1V alin.

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 

e prin programele operationale, beneficiarii de finantare din instrumente 

structurale care, in contractul de finantare, sunt identificati ca persoane juridice 

inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, 

depunerii unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe 

aferente cheltuielilor eligibile cuprinse in cererea de rambursare, 

certificata de organul fiscal competent din subordinea ANAF. 

Regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 

finantate prin programele operationale 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 858 din 25 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si 

area Planului sectorial 

dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala 

al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011-2014, 

Orizont PAC 2020”. 

dezvoltare al Ministerului Agriculturii si 

, «Agricultura si Dezvoltare Rurala - Orizont PAC 

, precum si bugetul total estimat 

53.551.000 lei, din care: 

Au fost aduse modificari Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare 

 

In Monitorul Oficial nr. 861 din 26 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene pentru 

modificarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 111din H.G.  

nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 

cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, aprobate 

prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011. 

solicitantul finantarii din instrumente structurale 

care se identifica drept persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

depune la autoritatea de management sau la organismul intermediar, dupa caz, ca 

anexa, o declaratie pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea 

aferente cheltuielilor eligibile incluse in bugetul proiectului propus spre 

, in conformitate cu art. 1V alin. (3) din H.G. nr. 

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 

beneficiarii de finantare din instrumente 

ca persoane juridice 

conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, au obligatia 

depunerii unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe 

rerea de rambursare, 

Regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 
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In Monitorul Oficial nr. 868 din 28 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1145/2014

aprobarea Ghidului solicitantului 

propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate in serviciile de ocupare”, 

finantata prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor 

umane” 2007

capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Principalele prevederi 

� Pentru a mari sansele proiectului dumneavoastra de a fi selectat

inainte de a incepe completarea formularului electronic al cererii de finantare si a 

anexelor sa va asigurati ca ati citit toate informatiile prezentate in acest ghid si in Ghidul 

solicitantului — Conditii generale si ca ati inteles toate aspectele legate de specificul 

prezentei scheme de finantare nerambursabila.

� De asemenea, va recomanda

management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 

2007— 2013 (AMPOSDRU) 

modificari aduse Ghidului solicitan

prezenta schema de finantare nerambursabila.

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic „Calitate in serviciile de ocupare” 

Justificarea lansarii prezentei cereri de propuneri de proiecte

� Conform recomandarii specifice de tara a Consiliului din 8 iulie 2014, 

„consolideze masurile active in domeniul pietei fortei de munca si capacitatea Agentiei 

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca”

Documentul-cadru de implementare (DCI) POSDRU, intarirea capacitatii Serviciului public 

de ocupare (SPO) de furnizare a serviciilor de ocupare, fiind promovate interventii care 

vor conduce la imbunatatirea relatiei dintre SPO si clientii sai si la faci

accesului la masurile active de ocupare.

Conditii specifice 

� Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre

500.000 euro si maximum echivalentul in lei a 2.000.000 euro

� Cererile de finantare ca

� Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent 

lunii noiembrie 2014, disponibil pe pagina web:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

� ATENTIE! Bugetul proiectului dumneavoastra va fi exprimat doar in lei

� Structura bugetului cererii de finantare se regaseste in Ghidul solicitantului 

generale. 

� Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minimum 6 luni si maximum 

10 luni. Cererile de finantare a caror durata de implementare este mai mica de 6 luni sau 

mai mare de 10 luni vor fi respinse. Daca proiectul dumneavoastra are o durata intre 

limitele specificate mai sus, in timpul implementarii aveti posibilitatea de a solicita 

extinderea perioadei de implementare a proiectului, fara insa a depasi limita maxim

admisa pentru acest tip de cereri de finantare (10 luni), fara a modifica valoarea totala 

eligibila a finantarii si cu o justificare bine fundamentata.

Conditii specifice pentru cererea 

„Calitate in serviciile de ocupare”

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

 

In Monitorul Oficial nr. 868 din 28 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1145/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de 

propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate in serviciile de ocupare”, 

finantata prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor 

umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 4.1 „Intarirea 

capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Pentru a mari sansele proiectului dumneavoastra de a fi selectat, va recomandam ca 

inainte de a incepe completarea formularului electronic al cererii de finantare si a 

anexelor sa va asigurati ca ati citit toate informatiile prezentate in acest ghid si in Ghidul 

Conditii generale si ca ati inteles toate aspectele legate de specificul 

prezentei scheme de finantare nerambursabila. 

De asemenea, va recomandam sa consultati periodic pagina de internet a Autoritatii de 

management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 

2013 (AMPOSDRU) — www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele 

modificari aduse Ghidului solicitantului si cu posibilele comunicari/informatii privind 

prezenta schema de finantare nerambursabila. 

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic „Calitate in serviciile de ocupare” 

Justificarea lansarii prezentei cereri de propuneri de proiecte

Conform recomandarii specifice de tara a Consiliului din 8 iulie 2014, Romania trebuie sa 

„consolideze masurile active in domeniul pietei fortei de munca si capacitatea Agentiei 

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca”. Prezentul apel urmareste, in acord

cadru de implementare (DCI) POSDRU, intarirea capacitatii Serviciului public 

de ocupare (SPO) de furnizare a serviciilor de ocupare, fiind promovate interventii care 

vor conduce la imbunatatirea relatiei dintre SPO si clientii sai si la faci

accesului la masurile active de ocupare. 

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre: minimum echivalentul in lei a 

500.000 euro si maximum echivalentul in lei a 2.000.000 euro. 

Cererile de finantare care nu se incadreaza in limitele prevazute mai sus vor fi respinse

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent 

lunii noiembrie 2014, disponibil pe pagina web:  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Bugetul proiectului dumneavoastra va fi exprimat doar in lei

cererii de finantare se regaseste in Ghidul solicitantului 

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minimum 6 luni si maximum 

Cererile de finantare a caror durata de implementare este mai mica de 6 luni sau 

mai mare de 10 luni vor fi respinse. Daca proiectul dumneavoastra are o durata intre 

limitele specificate mai sus, in timpul implementarii aveti posibilitatea de a solicita 

extinderea perioadei de implementare a proiectului, fara insa a depasi limita maxim

admisa pentru acest tip de cereri de finantare (10 luni), fara a modifica valoarea totala 

eligibila a finantarii si cu o justificare bine fundamentata. 

Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiect

„Calitate in serviciile de ocupare” 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 868 din 28 noiembrie 2014 a fost publicat 

ului Fondurilor Europene privind 

Conditii specifice pentru cererea de 

propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate in serviciile de ocupare”, 

finantata prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor 

2013, domeniul major de interventie 4.1 „Intarirea 

capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”. 

, va recomandam ca 

inainte de a incepe completarea formularului electronic al cererii de finantare si a 

anexelor sa va asigurati ca ati citit toate informatiile prezentate in acest ghid si in Ghidul 

Conditii generale si ca ati inteles toate aspectele legate de specificul 

sa consultati periodic pagina de internet a Autoritatii de 

management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 

ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele 

tului si cu posibilele comunicari/informatii privind 

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic „Calitate in serviciile de ocupare” - 

Justificarea lansarii prezentei cereri de propuneri de proiecte 

Romania trebuie sa 

„consolideze masurile active in domeniul pietei fortei de munca si capacitatea Agentiei 

. Prezentul apel urmareste, in acord cu 

cadru de implementare (DCI) POSDRU, intarirea capacitatii Serviciului public 

de ocupare (SPO) de furnizare a serviciilor de ocupare, fiind promovate interventii care 

vor conduce la imbunatatirea relatiei dintre SPO si clientii sai si la facilitarea cresterii 

: minimum echivalentul in lei a 

re nu se incadreaza in limitele prevazute mai sus vor fi respinse. 

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 

Bugetul proiectului dumneavoastra va fi exprimat doar in lei. 

cererii de finantare se regaseste in Ghidul solicitantului — Conditii 

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minimum 6 luni si maximum 

Cererile de finantare a caror durata de implementare este mai mica de 6 luni sau 

mai mare de 10 luni vor fi respinse. Daca proiectul dumneavoastra are o durata intre 

limitele specificate mai sus, in timpul implementarii aveti posibilitatea de a solicita 

extinderea perioadei de implementare a proiectului, fara insa a depasi limita maxima 

admisa pentru acest tip de cereri de finantare (10 luni), fara a modifica valoarea totala 

de propuneri de proiecte  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Contribuabilii mijlocii

fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a 

Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale 

a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, incepand cu data de 1 ianuarie a anului 

urmator. 

� Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, 

2015, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala 

regionala a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, prin Administratia fiscala pentru 

contribuabilii mijlocii, 

alin. (4) lit. A din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fisc

3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu 

modificarile ulterioare, in ceea ce priveste volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate 

de catre contribuabili si cifra de afaceri raportata in situati

de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea, precum si 

aplicarea criteriului de selectie prevazut la lit. B.

Organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul Oficial nr. 863 din 27 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3565/2014

Nationale de Administrare 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.581/2013 

privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

Principalele prevederi

� Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, au calitatea de mari contribuabili

juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si 

sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe 

teritoriul Romaniei, care au calitatea de mari contribuabili la d

� Vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili 

urmatorii contribuabili:

• contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la lit. 

A din anexa, incepand cu data 

• contribuabilii nou

C din anexa 

marilor contribuabili dupa 2 ani consecutivi in care nu 

de selectie incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Ordinul privind organizarea activitatii de administrare a marilor 

contribuabili a suferit modificari

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 863 din 27 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3564/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 

privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijl

Principalele prevederi 

Contribuabilii mijlocii care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la art. 1 vor 

fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a 

Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale 

elor publice Bucuresti, dupa caz, incepand cu data de 1 ianuarie a anului 

Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 

, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala 

gionala a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, prin Administratia fiscala pentru 

contribuabilii mijlocii, se suspenda aplicarea criteriului de selectie prevazut la art. 1 

alin. (4) lit. A din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fisc

privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu 

modificarile ulterioare, in ceea ce priveste volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate 

de catre contribuabili si cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data 

de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea, precum si 

aplicarea criteriului de selectie prevazut la lit. B. 

Organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul Oficial nr. 863 din 27 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3565/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.581/2013 

privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

Principalele prevederi 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, au calitatea de mari contribuabili

juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si 

sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe 

teritoriul Romaniei, care au calitatea de mari contribuabili la data de 31 decembrie 2014.

Vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili 

contribuabili: 

contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la lit. 

, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator;

contribuabilii nou-infiintati care nu realizeaza investitii la nivelul prevazut la lit. 

C din anexa vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a 

marilor contribuabili dupa 2 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste criterii 

de selectie incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

Ordinul privind organizarea activitatii de administrare a marilor 

contribuabili a suferit modificari 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 863 din 27 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 

privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii. 

care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la art. 1 vor 

fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a 

Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale 

elor publice Bucuresti, dupa caz, incepand cu data de 1 ianuarie a anului 

incepand cu data de 1 ianuarie 

, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala 

gionala a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, prin Administratia fiscala pentru 

se suspenda aplicarea criteriului de selectie prevazut la art. 1 

alin. (4) lit. A din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 

privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu 

modificarile ulterioare, in ceea ce priveste volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate 

ile financiare incheiate la data 

de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea, precum si 

Organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 863 din 27 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Fiscala pentru modificarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.581/2013 

privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili. 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, au calitatea de mari contribuabili persoanele 

juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si 

sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe 

ata de 31 decembrie 2014. 

Vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili 

contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la lit. 

de 1 ianuarie a anului urmator; 

infiintati care nu realizeaza investitii la nivelul prevazut la lit. 

vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a 

indeplinesc aceste criterii 

 

Ordinul privind organizarea activitatii de administrare a marilor 
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Principalele prevederi

� Ocuparea posturilor vacante de executie

institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor institutii de 

invatamant care au pregatit pers

precum si prin: 

• promovare

• mutare, in interesul serviciului;

• transfer; 

• rechemare in activitate pe posturi vacante 

Statutului cadrelor militare;

• concurs sau examen

� Pentru a fi inmatriculati in anul I de studii, 

invatamant superior ale Ministerului Afacerilor Interne

absolvit studiile liceale in anul participarii la concursul de admitere i

invatamant superior, 

superior, odata cu cererea de inmatriculare, 

superioare de lunga durata

situatia in care au beneficiat gratuit de scolarizare in cadrul unui astfel de program

studii universitare finantate de la bugetul de stat, sau, dupa caz, o declaratie din care sa 

rezulte ca nu au beneficiat de subventie de la bugetul

studii universitare de licenta sau echivalent.

MAI a adus modificari unor acte normative 

In Monitorul Oficial nr. 860 din 26 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1562/2014

si completarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR

„Asistenta meteorologica a activitatilor aeronautic

4/2008, aprobata prin Ordinul nr. 1.553/2008.

Principalele prevederi

� Activitatea aeronautica civila pe teritoriul si in spatiul aerian national este 

reglementata prin 

modificarile si completarile ulterioare, prin actele normative interne din domeniu

legislatia comunitara relevanta, precum si in conformitate cu prevederile Conventiei 

privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor 

conventii si acorduri internationale la care Romania este parte.

Reglementarile aeronautice civile romane au suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 859 din 25 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 170/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea si completarea unor acte normative din domeniul 

resurselor umane in Ministerul Afacerilor Interne. 

Principalele prevederi 

Ocuparea posturilor vacante de executie se realizeaza prin repartitia absolventilor 

institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor institutii de 

invatamant care au pregatit personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 

promovare; 

, in interesul serviciului; 

rechemare in activitate pe posturi vacante aflate sub incidenta prevederilor 

Statutului cadrelor militare; 

concurs sau examen, dupa caz. 

Pentru a fi inmatriculati in anul I de studii, candidatii declarati «admis» in institutiile de 

invatamant superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu exceptia celor care au 

absolvit studiile liceale in anul participarii la concursul de admitere i

invatamant superior, trebuie sa depuna la secretariatul institutiei de invatamant 

, odata cu cererea de inmatriculare, dovada achitarii contravalorii studiilor 

superioare de lunga durata, studiilor universitare de licenta sau echiva

situatia in care au beneficiat gratuit de scolarizare in cadrul unui astfel de program

studii universitare finantate de la bugetul de stat, sau, dupa caz, o declaratie din care sa 

rezulte ca nu au beneficiat de subventie de la bugetul de stat pentru un alt program de 

studii universitare de licenta sau echivalent. 

MAI a adus modificari unor acte normative 

din domeniul resurselor umane 

In Monitorul Oficial nr. 860 din 26 noiembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1562/2014 al ministrului Transporturilor pentru modificarea 

si completarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR

„Asistenta meteorologica a activitatilor aeronautic

4/2008, aprobata prin Ordinul nr. 1.553/2008. 

prevederi 

Activitatea aeronautica civila pe teritoriul si in spatiul aerian national este 

 Codul aerian civil aprobat prin O.G. nr. 29/1997, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin actele normative interne din domeniu

legislatia comunitara relevanta, precum si in conformitate cu prevederile Conventiei 

privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor 

conventii si acorduri internationale la care Romania este parte. 

Reglementarile aeronautice civile romane au suferit modificari

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 859 din 25 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea si completarea unor acte normative din domeniul 

 

se realizeaza prin repartitia absolventilor 

institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor institutii de 

onal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 

aflate sub incidenta prevederilor 

candidatii declarati «admis» in institutiile de 

, cu exceptia celor care au 

absolvit studiile liceale in anul participarii la concursul de admitere in institutia de 

trebuie sa depuna la secretariatul institutiei de invatamant 

dovada achitarii contravalorii studiilor 

, studiilor universitare de licenta sau echivalente acestora, in 

situatia in care au beneficiat gratuit de scolarizare in cadrul unui astfel de program de 

studii universitare finantate de la bugetul de stat, sau, dupa caz, o declaratie din care sa 

de stat pentru un alt program de 

MAI a adus modificari unor acte normative  

In Monitorul Oficial nr. 860 din 26 noiembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Transporturilor pentru modificarea 

si completarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-ASMET 

„Asistenta meteorologica a activitatilor aeronautice civile“, editia 

Activitatea aeronautica civila pe teritoriul si in spatiul aerian national este 

nr. 29/1997, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin actele normative interne din domeniu, 

legislatia comunitara relevanta, precum si in conformitate cu prevederile Conventiei 

privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor 

Reglementarile aeronautice civile romane au suferit modificari 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 866 din 27 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 9 din 13 octombrie 2014 a ICCJ

dezlegarea unor chestiuni de drept.

Titularul si obiectul sesizarii

� Curtea de Apel Brasov 

ICCJ, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarele chestiuni 

de drept: 

� a) Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Decretul

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, presupune includerea in categoria 

persoanelor indreptatite sa beneficieze de drepturile prevazute de acest act normativ (ca 

fiind persecutate din motive politice) si a persoanelor care faceau parte, 

referinta, din categorii sociale necompatibile cu oranduirea sociala instaurata in Romania 

dupa data de 6 martie 1945, cum ar fi cazul chiaburilor?

� b) Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din acelasi act normativ

� 1. presupune includerea in notiunea de «domiciliu obligatoriu» numai a situatiilor in 

care acesta a fost instituit ca masura administrativa

de alegere in mod liber a domiciliului, sau si a cazurilor in care persoana in

membrii familiei sale au avut limitata doar libertatea de circulatie?

� 2. presupune, in oricare din situatiile de la lit. a), indreptatirea membrilor familiei celui 

vizat de masura «domiciliului obligatoriu» si care au locuit cu acesta in perioada

referinta la a beneficia de masurile reparatorii prevazute de actul normativ

de varsta acestora in acea perioada, iar in caz afirmativ presupune existenta acestui 

beneficiu doar urmare a faptului ca au locuit, in perioada de referinta, cu c

este necesar sa fie dovedit in mod distinct ca au suportat personal si direct consecintele 

morale si/sau materiale ale stabilirii domiciliului obligatoriu?“.

� ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov

contencios administrativ si fiscal si, in consecinta, a stabili

� 1. In interpretarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Decretul

beneficia de drepturile prevazute de decretul

perioada de referinta, din categorii sociale necompatibile cu oranduirea sociala 

instaurata in Romania dupa data de 6 martie 1945

masura in care fac dovada ca se incadreaza in una dintre ipotezele reglementate de lit. 

a)-e) ale aceluiasi alineat si indeplinesc si celelalte conditii impuse de lege.

� 2. In interpretarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul

� a) notiunea de „domiciliu obligatoriu“

masura administrativa de stabilire a domiciliului obligatoriu

dreptului de alegere in mod liber a domiciliului, iar nu si la cazurile in care persoana in 

cauza si membrii familiei sale au avut limitata doar libertatea de circulatie;

� b) pot beneficia de drepturile prevazute de decretul

si copiii – ai persoanei care a avut stabilit domiciliul obligatoriu si care au locuit 

impreuna cu aceasta in perioada de referinta

ca si persoana principal vizata de masura administrativa.

 

ICCJ a decis  care sunt categoriile de persoane care pot beneficia de 

prevederile Decretului

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

In Monitorul Oficial nr. 866 din 27 noiembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 9 din 13 octombrie 2014 a ICCJ - 

dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Titularul si obiectul sesizarii 

Curtea de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal a dispus sesizarea 

, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarele chestiuni 

Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Decretul

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, presupune includerea in categoria 

persoanelor indreptatite sa beneficieze de drepturile prevazute de acest act normativ (ca 

fiind persecutate din motive politice) si a persoanelor care faceau parte, 

referinta, din categorii sociale necompatibile cu oranduirea sociala instaurata in Romania 

dupa data de 6 martie 1945, cum ar fi cazul chiaburilor? 

Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din acelasi act normativ

1. presupune includerea in notiunea de «domiciliu obligatoriu» numai a situatiilor in 

care acesta a fost instituit ca masura administrativa, cu consecinta ingradirii dreptului 

de alegere in mod liber a domiciliului, sau si a cazurilor in care persoana in

membrii familiei sale au avut limitata doar libertatea de circulatie? 

2. presupune, in oricare din situatiile de la lit. a), indreptatirea membrilor familiei celui 

vizat de masura «domiciliului obligatoriu» si care au locuit cu acesta in perioada

referinta la a beneficia de masurile reparatorii prevazute de actul normativ

de varsta acestora in acea perioada, iar in caz afirmativ presupune existenta acestui 

beneficiu doar urmare a faptului ca au locuit, in perioada de referinta, cu c

este necesar sa fie dovedit in mod distinct ca au suportat personal si direct consecintele 

morale si/sau materiale ale stabilirii domiciliului obligatoriu?“. 

ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov

ncios administrativ si fiscal si, in consecinta, a stabilit urmatoarele:

In interpretarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990

beneficia de drepturile prevazute de decretul-lege si persoanele care faceau parte, in 

de referinta, din categorii sociale necompatibile cu oranduirea sociala 

instaurata in Romania dupa data de 6 martie 1945, cum ar fi cazul chiaburilor, in 

masura in care fac dovada ca se incadreaza in una dintre ipotezele reglementate de lit. 

uiasi alineat si indeplinesc si celelalte conditii impuse de lege.

In interpretarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990:

notiunea de „domiciliu obligatoriu“ se refera numai la situatia in care a fost instituita 

a administrativa de stabilire a domiciliului obligatoriu, cu consecinta ingradirii 

dreptului de alegere in mod liber a domiciliului, iar nu si la cazurile in care persoana in 

cauza si membrii familiei sale au avut limitata doar libertatea de circulatie;

pot beneficia de drepturile prevazute de decretul-lege membrii familiei 

ai persoanei care a avut stabilit domiciliul obligatoriu si care au locuit 

impreuna cu aceasta in perioada de referinta, sub rezerva indeplinirii acelorasi c

ca si persoana principal vizata de masura administrativa. 

ICCJ a decis  care sunt categoriile de persoane care pot beneficia de 

prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 866 din 27 noiembrie 2014 a fost publicata 

 Completul pentru 

Sectia de contencios administrativ si fiscal a dispus sesizarea 

, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarele chestiuni 

Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990, 

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, presupune includerea in categoria 

persoanelor indreptatite sa beneficieze de drepturile prevazute de acest act normativ (ca 

fiind persecutate din motive politice) si a persoanelor care faceau parte, in perioada de 

referinta, din categorii sociale necompatibile cu oranduirea sociala instaurata in Romania 

Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din acelasi act normativ: 

1. presupune includerea in notiunea de «domiciliu obligatoriu» numai a situatiilor in 

, cu consecinta ingradirii dreptului 

de alegere in mod liber a domiciliului, sau si a cazurilor in care persoana in cauza si 

2. presupune, in oricare din situatiile de la lit. a), indreptatirea membrilor familiei celui 

vizat de masura «domiciliului obligatoriu» si care au locuit cu acesta in perioada de 

referinta la a beneficia de masurile reparatorii prevazute de actul normativ, indiferent 

de varsta acestora in acea perioada, iar in caz afirmativ presupune existenta acestui 

beneficiu doar urmare a faptului ca au locuit, in perioada de referinta, cu cel vizat sau 

este necesar sa fie dovedit in mod distinct ca au suportat personal si direct consecintele 

ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov – Sectia de 

urmatoarele: 

lege nr. 118/1990, pot 

lege si persoanele care faceau parte, in 

de referinta, din categorii sociale necompatibile cu oranduirea sociala 

, cum ar fi cazul chiaburilor, in 

masura in care fac dovada ca se incadreaza in una dintre ipotezele reglementate de lit. 

uiasi alineat si indeplinesc si celelalte conditii impuse de lege. 

lege nr. 118/1990: 

numai la situatia in care a fost instituita 

, cu consecinta ingradirii 

dreptului de alegere in mod liber a domiciliului, iar nu si la cazurile in care persoana in 

cauza si membrii familiei sale au avut limitata doar libertatea de circulatie; 

lege membrii familiei – sotul/sotia 

ai persoanei care a avut stabilit domiciliul obligatoriu si care au locuit 

, sub rezerva indeplinirii acelorasi conditii 

ICCJ a decis  care sunt categoriile de persoane care pot beneficia de 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Proiect de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea 

utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 

�  Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege privind aprobarea O.G. nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din O.U.G. nr. 

37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar 

 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si 

pentru modificarea si completarea unor acte normative 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale 

pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice 

in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea 

de audit financiar 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 a societatilor 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare 

si pentru interpretarea unor prevederi legale 

�Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2014 pentru modificarea si completarea Legii 

petrolului nr. 238/2004 

� Proiect de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 47/2014 pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in 

obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente 

acestora 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2014 privind modificarea si completarea Legii 

nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de 

inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de 

Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 27/2014 privind finantarea institutiilor de 

invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 26/2014 privind modificarea alin. (3) al art.26 din 

Regulamentul privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobat prin O.G. nr. 7/2005 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea 

strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

privind regimul strainilor in Romania 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

122/2006 privind azilul in Romania 



 

   
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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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 20/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 19/2014 pentru completarea O.U.G. nr. 156/2007 

privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si 

Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevazute 

la art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul 

serviciilor sociale 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din O.G. 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de 

Munca 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. 

nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor 

�Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei 

concurentei 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 11/2014 pentru completarea art.2 din O.G. nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinând 

cultelor religioase recunoscute in România 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute 

in O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta 

� Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea si completarea art.10 

din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevazute 

in O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

� Propunere legislativa - Legea zootehniei 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele 

forestiere de protectie 

�Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea lit. b) a art. 3 din O.U.G. nr. 34/2008 

privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii 

� Propunere legislativa privind insolventa persoanelor fizice 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

PE a aprobat o noua clasificare statistica a produselor in functie de domeniul de activitate (CPA) 

 

In Jurnalul Oficial nr. L 336 din 22 noiembrie 2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1209/2014 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 451/2008 de instituire a unei noi clasificari statistice a produselor in 

functie de domeniul de activitate (CPA) si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului 

(Text cu relevanta pentru SEE). 
 

Regulamentul (CE) nr. 451/2008 a stabilit o clasificare statistica a produselor in functie de activitate 

(denumita in continuare „CPA”) pentru a satisface cerintele privind statisticile in cadrul Uniunii. Ca urmare a 

actualizarii Clasificarii centrale a produselor ONU (denumita in continuare „CPC versiunea 2”), CPA ar trebui 

sa fie adaptata pentru a mentine comparabilitatea si coerenta intre standardele de clasificare a produselor 

utilizate la nivel international. Prin noul regulament s-a inlocuit anexa cu codurile produselor. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 421 din 24 noiembrie 2014  a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 

Jurisprudenta europeana 

Jurisprudenta europeana 

 

� Hotararea Tribunalului in cauza T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG/OAPI 
 

Inregistrarea formei cubului Rubik ca marca comunitara este valida, deoarece reprezentarea 

grafica a acestui cub nu contine o solutie tehnica care sa impiedice protejarea acestuia ca 

marca. 

� Hotararea Tribunalului in T-512/11 Ryanair Ltd/Comisia Europeana 
 

Tribunalul anuleaza in parte decizia Comisiei prin care se declara ca scutirea pasagerilor care 

efectueaza zboruri de transfer sau de tranzit de plata taxei irlandeze pe transportul aerian nu 

constituia ajutor de stat. Comisia ar fi trebuit sa initieze procedura oficiala de investigare 

pentru a verifica ca o astfel de scutire nu constituia ajutor de stat. 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauzele conexate C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 

Raffaella Mascolo si altii/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

Reglementarea italiana privind contractele de munca pe durata determinata in sectorul scolar 

este contrara dreptului Uniunii Reinnoirea nelimitata a acestor contracte pentru a acoperi 

nevoi permanente si durabile ale scolilor de stat nu este justificata. 

 



 

   
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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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

 

Tichetele de masa vor putea fi emise in format 

electronic  
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 24 noiembrie un 

proiect de hotarare pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 

142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. 

Conform notei de fundamentare, proiectul vizeaza implementarea tichetelor de masa pe suport 

electronic, prin: 

� stabilirea obligatiei de a suporta costurile cu privire la emiterea tichetelor de masa pe suport 

electronic in sarcina angajatorului; 

� stabilirea obligatiei unitatilor emitente de a nu transfera catre salariati valoarea nominala a 

tichetelor de masa pe suport electronic pana cand angajatorul nu a transferat catre emitent 

contravaloarea nominala totala a tichetelor de masa pe suport electronic achizitionate; 

� stabilirea informatiilor care se inscriu de catre emitent pe factura de livrare a tichetelor, in 

vederea decontarii de catre angajator; 

� stabilirea obligatiei unitatilor emitente de a deschide conturi sau subconturi de plati distincte, 

prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a 

tichetelor de masa pe suport electronic; 

� stabilirea elementelor obligatorii pe care trebuie sa le contina suportul electronic pe care sunt 

stocate tichetele de masa; 

� utilizarea tichetele de masa pe suport electronic doar in unitatile de alimentatie publica cu care 

unitatile emitente de tichete de masa electronice au incheiat contracte de servicii in baza Legii nr. 

142/1998 si a acestor norme si pot fi utilizate in mod exclusiv pentru scopul alocatiei individuale 

de hrana; 

� restrictionarea functiilor suportului electronic astfel incat acesta sa nu permita efectuarea de 

operatiuni de retragere de numerar, de depunere si/sau de alimentare (altele decat cele cu 

valoarea nominala a tichetelor de masa) sau de transfer de fonduri catre alte conturi ale salaria-

tilor si/sau ale angajatorului si/sau ale tertilor; 

� stabilirea modalitatii de informare a beneficiarilor de tichete de masa pe suport de hartie atat 

de catre angajatori cat si de catre emitenti; 

� obligativitatea identificarii de catre emitenti a unitatilor de alimentatie publica printr-un cod de 

identificare unic la nivel de platforma sau schema/aranjament de plata, dupa caz, pentru a permite 

unitatilor emitente sa autorizeze on line tranzactiile cu tichete de masa electronice efectuate de 

catre salariati; 

� asigurarea faptului ca emitentii de tichete de masa electronice care utilizeaza terti procesatori 

pentru gestionarea si operarea sistemului de tichete de masa electronice au dreptul sa furnizeze 

tertilor procesatori sau altor entitati specializate toate informatiile necesare pentru a-si indeplini 

obligatiile contractuale; 

� introducerea in sarcina unitatii de alimentatie publica, a obligatiei de a inmana beneficiarului de 

tichete de masa pe suport electronic, dupa fiecare utilizare a suportului, un imprimat care contine 

suma debitata; 

� existenta la nivelul unitatii emitente a unui sistem informatic care sa permita stocarea corespun-

zatoare a datelor privind evidenta tranzactiilor cu tichete de masa pe suport electronic, pe o 

perioada de cel putin 5 ani. 

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

asteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 
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Normele pentru utilizarea dosarului electronic de sanatate

al pacientului au fost 

  

Decrete 

• Decretul pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de 

finantare dintre Romania si BCI

stat la PNDR, semnat la Bucuresti, la 24 decembrie 2013, si a amendamentului 

convenit prin Contractul de finantare amendat si reconfirmat semnat la 

Bucuresti, la 16 mai 2014 

Ministerul Sanatatii a publicat pe data de 24 noiembrie un proiect de 

hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de 

utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului.

Conform notei de fundamentare

categoria proiectelor de informatizare a sistemului de asigurari sociale de sanatate, alaturi de 

celelalte proiecte, precum cel al retetei electronice

 

Dosarul electronic de sanatate preia datele si informatiile existente in SIUI in ceea ce priveste 

istoricul medical al pacientului si conecteaza toti furnizorii de servicii medicale, indiferent daca 

sunt sau nu in relatii contractuale cu casele de

a datelor si informatiilor medicale relevante pentru medici si pacienti, acumulate pe tot parcursul 

vietii acestora, necesara luarii celor mai bune decizii medicale. Pacientul are acces la propriu sau 

dosar electronic de sanatate, fiind direct implicat in protejarea si promovarea propriei sanatati

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: propuneri@ms.ro

MFP propune posibilitatea aprobarii a mai mult de doua

rectificari bugetare pentru 2014

Ministerul 

de ordonanta pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile 

Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale

sa

Conform notei de fundamentare

� se instituie pentru anul 2014 o norma derogatorie de la

500/2002, in sensul ca legile bugetare anuale se pot modifica prin legi de rectificare, dupa data de 

30 noiembrie. 

� se instituie pentru anul 2014 o norma derogatorie de la prevederile art. 15 alin. (2) din Legea 

69/2010, in sensul acordarii posibilitatii aprobarii a mai mult de doua rectificari bugetare

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro

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

 

Decrete semnate  

Normele pentru utilizarea dosarului electronic de sanatate

al pacientului au fost elaborate 

 

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de 

BCI in vederea acoperirii contributiei bugetului de 

stat la PNDR, semnat la Bucuresti, la 24 decembrie 2013, si a amendamentului 

convenit prin Contractul de finantare amendat si reconfirmat semnat la 

Ministerul Sanatatii a publicat pe data de 24 noiembrie un proiect de 

hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de 

utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului.

Conform notei de fundamentare, proiectul dosarului electronic al pacientului face parte din 

categoria proiectelor de informatizare a sistemului de asigurari sociale de sanatate, alaturi de 

celelalte proiecte, precum cel al retetei electronice SIPE.  

Dosarul electronic de sanatate preia datele si informatiile existente in SIUI in ceea ce priveste 

istoricul medical al pacientului si conecteaza toti furnizorii de servicii medicale, indiferent daca 

sunt sau nu in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, realizand o imagine completa 

a datelor si informatiilor medicale relevante pentru medici si pacienti, acumulate pe tot parcursul 

vietii acestora, necesara luarii celor mai bune decizii medicale. Pacientul are acces la propriu sau 

sar electronic de sanatate, fiind direct implicat in protejarea si promovarea propriei sanatati

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

propuneri@ms.ro, in 10 zile de la publicare. 

MFP propune posibilitatea aprobarii a mai mult de doua

rectificari bugetare pentru 2014 

Ministerul  Finantelor Publice a publicat pe data de 28 noiembrie un proiect 

de ordonanta pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile 

Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Legii nr. 69/2010 a respon

sabilitatii fiscal-bugetare. 

notei de fundamentare, prin proiectul propus:  

se instituie pentru anul 2014 o norma derogatorie de la prevederile art. 6 alin.(1) din Legea nr. 

500/2002, in sensul ca legile bugetare anuale se pot modifica prin legi de rectificare, dupa data de 

se instituie pentru anul 2014 o norma derogatorie de la prevederile art. 15 alin. (2) din Legea 

69/2010, in sensul acordarii posibilitatii aprobarii a mai mult de doua rectificari bugetare

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

publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Normele pentru utilizarea dosarului electronic de sanatate 

Ministerul Sanatatii a publicat pe data de 24 noiembrie un proiect de 

hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de 

utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. 

, proiectul dosarului electronic al pacientului face parte din 

categoria proiectelor de informatizare a sistemului de asigurari sociale de sanatate, alaturi de 

Dosarul electronic de sanatate preia datele si informatiile existente in SIUI in ceea ce priveste 

istoricul medical al pacientului si conecteaza toti furnizorii de servicii medicale, indiferent daca 

asigurari de sanatate, realizand o imagine completa 

a datelor si informatiilor medicale relevante pentru medici si pacienti, acumulate pe tot parcursul 

vietii acestora, necesara luarii celor mai bune decizii medicale. Pacientul are acces la propriu sau 

sar electronic de sanatate, fiind direct implicat in protejarea si promovarea propriei sanatati. 

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

MFP propune posibilitatea aprobarii a mai mult de doua 

a publicat pe data de 28 noiembrie un proiect 

de ordonanta pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile 

Legii nr. 69/2010 a respon-

prevederile art. 6 alin.(1) din Legea nr. 

500/2002, in sensul ca legile bugetare anuale se pot modifica prin legi de rectificare, dupa data de 

se instituie pentru anul 2014 o norma derogatorie de la prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 

69/2010, in sensul acordarii posibilitatii aprobarii a mai mult de doua rectificari bugetarel. 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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Dreptul penal reprezinta p

in lupta de aparare a celor mai importante valori sociale
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O tratare stiintifica si aprofundata a Partii Generale a dreptului penal

Dreptul penal reprezinta principalul instrument

in lupta de aparare a celor mai importante valori sociale

Cursul cuprinde o tratare stiintifica si apro

fundata a Partii Generale a dreptului penal, 

din perspectiva Noului Cod penal

nr. 187/2012 pentru punerea in apli

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

 

Sunt analizate institutiile fundamentale ale 

dreptului penal din Partea Generala (

tiunea, raspunderea penala si pedeapsa

fiind prezentate din perspectiva doctrinei si 

practicii judiciare, dar si a jurisprudentei 

Curtii Europene a Drepturilor Omului, a 

Curtii Constitutionale si a instantei supreme
 

Autor: Alexandru Boroi 

Drept penal. Partea generala 

Editura C.H. Beck, 2014 
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a dreptului penal 

rincipalul instrument 

in lupta de aparare a celor mai importante valori sociale. 

Cursul cuprinde o tratare stiintifica si apro-

Generale a dreptului penal, 

Noului Cod penal si a Legii 

pentru punerea in aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 

Sunt analizate institutiile fundamentale ale 

dreptului penal din Partea Generala (infrac-

raspunderea penala si pedeapsa), 

fiind prezentate din perspectiva doctrinei si 

practicii judiciare, dar si a jurisprudentei 

Curtii Europene a Drepturilor Omului, a 

Curtii Constitutionale si a instantei supreme. 
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Calauza juristului

procesual, recomandand in acelasi timp si 

practica, insotite de jurisprudenta

 

In 

in vedere exclusiv normele in vigoare, incluzand aici 

civil

 

Jurisprudenta

prism

unde a fost cazul, necesarele precizari si raportari la norma noua. 

S-a urmarit, in principal, in selectionarea spetelor, ca, pe langa infor

tia ca atare, cititorul sa fie familiarizat si c

lor de catre judecator, cu rationamentul logic si juridic al acestuia.

 

In memoriam prof. dr. Dumitru Andreiu Petre 

 
Acest volum este dedicat profesorului doctor Dumitru Andreiu Petre Florescu, coordonator al 

anterioare, dar si al celei prezente. 

 

“Profesorul Dumitru Petre Andreiu D. Florescu

nascut intr-o zi insorita de august a anului 1925 in Targu

atmosfera echilibrata a familiei, nici prea calda, dar nici foarte severa”

septembrie a anului anul 2014. Spiritul sau va ramane insa vesnic cu noi.”

 

 

 

 

 

 

Cele mai utile cereri si formulare 

Ajunsa la cea de a cincea editie

fie un instrument practic extrem de apreciat de profesionisti din varii domenii ale dreptului

Comanda orice modul de doctrin

Raftul Legalis®, in condi

telefon  021/410.08.01 sau prin email la adresa 

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

 

Descopera Calauza juristului – Editia 5 – ACUM in Legalis®

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 

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

unde a fost cazul, necesarele precizari si raportari la norma noua. 

a urmarit, in principal, in selectionarea spetelor, ca, pe langa infor

tia ca atare, cititorul sa fie familiarizat si cu modul de apreciere a pro

lor de catre judecator, cu rationamentul logic si juridic al acestuia.

In memoriam prof. dr. Dumitru Andreiu Petre Florescu 

Acest volum este dedicat profesorului doctor Dumitru Andreiu Petre Florescu, coordonator al 

anterioare, dar si al celei prezente.  

Dumitru Petre Andreiu D. Florescu, „primul copil al lui Dumitru si al Mariei Florescu s

o zi insorita de august a anului 1925 in Targu-Mures, un copil sanatos, care a crescut in 

mosfera echilibrata a familiei, nici prea calda, dar nici foarte severa” si a murit intr

Spiritul sau va ramane insa vesnic cu noi.” 

Bucuresti, 23 septembrie 2014

Pachete tematice Legalis® 

 

Cele mai utile cereri si formulare intr-un handbook unic

Ajunsa la cea de a cincea editie, Calauza Juristului. Cereri si actiuni in justitie

fie un instrument practic extrem de apreciat de profesionisti din varii domenii ale dreptului

modul de doctrina sau orice volum, individual, din 

n conditiile standard de abonare, cu 25% reducere, la 

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

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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ACUM in Legalis® 

analizeaza integrat institutiile de drept material sau 

modele sumare de ghidare 

ale fiecarei institutii de drept au fost avute 

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

recomandata vizeaza insa nu doar spete cercetate prin 

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

unde a fost cazul, necesarele precizari si raportari la norma noua.  

a urmarit, in principal, in selectionarea spetelor, ca, pe langa informa-

u modul de apreciere a probe-

lor de catre judecator, cu rationamentul logic si juridic al acestuia. 

Acest volum este dedicat profesorului doctor Dumitru Andreiu Petre Florescu, coordonator al editiilor 

„primul copil al lui Dumitru si al Mariei Florescu s-a 

Mures, un copil sanatos, care a crescut in 

si a murit intr-o zi ploioasa de 

Judecator dr. Ion Popa 

Bucuresti, 23 septembrie 2014 

un handbook unic 

Calauza Juristului. Cereri si actiuni in justitie continua sa 

fie un instrument practic extrem de apreciat de profesionisti din varii domenii ale dreptului. 

sau orice volum, individual, din 

iile standard de abonare, cu 25% reducere, la 

legalis@beck.ro. 
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