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Principalele prevederi

� Camera Deputatilor si Senatul, intrunite in sedinta comuna, la data de 21 decembrie 

2014, in vederea depunerii juramantului de catre candidatul la functia de Presedinte al 

Romaniei, a carui alegere a fost validata de catre Curtea 

nr. 63 din 21 noiembrie 2014, tinand seama de actul de validare, intocmit in 

conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) dinLegea nr. 370/2004 pentru alegerea 

Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completa

continut a fost prezentat in fata Parlamentului de catre domnul Augustin Zegrean, 

presedintele Curtii Constitutionale, constatand ca domnul Klaus

depus juramantul prevazut de art. 82 alin. (2) din Constitutie,

� iau act de inceperea exercitarii de catre domnul Klaus

de Presedinte al Romaniei

Declaratia Parlamentului cu privire la depunerea juramantului

 

In Monitorul Oficial nr. 9

Or

privind aprobarea Normelor proprii de aplicare in anul 2014 a Hotararii 

Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru 

anii 2014

Principalele prevederi 

� Prezentele norme stabilesc 

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2014

denumit in continuare contract

in retelele sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si 

autoritatii judecatoresti.

� Prevederile prezentelor norme, in masura in care nu dispun altfel, 

dispozitiile Ordinului ministrului sanatatii si 

de Sanatate nr. 619/360/2014

anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadru care reglementeaz

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014

� Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare 

publice, sigurantei nationale si autoritat

nr. 56/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a 

Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei National

Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2014

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

 

In Monitorul Oficial nr. 932 din 21 decembrie 2014 a fost publicata 

Declaratia nr. 3/2014 a Parlamentului Romaniei cu privire la depunerea 

juramantului de catre Presedintele Romaniei. 

Principalele prevederi 

Camera Deputatilor si Senatul, intrunite in sedinta comuna, la data de 21 decembrie 

, in vederea depunerii juramantului de catre candidatul la functia de Presedinte al 

Romaniei, a carui alegere a fost validata de catre Curtea Constitutionala prin Hotararea 

nr. 63 din 21 noiembrie 2014, tinand seama de actul de validare, intocmit in 

conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) dinLegea nr. 370/2004 pentru alegerea 

Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al carui 

continut a fost prezentat in fata Parlamentului de catre domnul Augustin Zegrean, 

presedintele Curtii Constitutionale, constatand ca domnul Klaus

depus juramantul prevazut de art. 82 alin. (2) din Constitutie, 

u act de inceperea exercitarii de catre domnul Klaus-Werner Iohannis a mandatului 

de Presedinte al Romaniei. 

Declaratia Parlamentului cu privire la depunerea juramantului

 de catre Presedintele Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 935 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1.441/182/10.382/211/M.121/4.295/C/539/966/2014

privind aprobarea Normelor proprii de aplicare in anul 2014 a Hotararii 

Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru 

anii 2014–2015. 

Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru care reglementeaza 

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2014–2015, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 400/2014, 

denumit in continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medica

in retelele sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si 

autoritatii judecatoresti. 

Prevederile prezentelor norme, in masura in care nu dispun altfel, 

dispozitiile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari 

de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in 

anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014–2015. 

Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinand sistemului apararii, ordinii 

publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti sunt cei prevazuti la art. 5 din 

nr. 56/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a 

Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2014–2015

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 932 din 21 decembrie 2014 a fost publicata 

a Parlamentului Romaniei cu privire la depunerea 

Camera Deputatilor si Senatul, intrunite in sedinta comuna, la data de 21 decembrie 

, in vederea depunerii juramantului de catre candidatul la functia de Presedinte al 

Constitutionala prin Hotararea 

nr. 63 din 21 noiembrie 2014, tinand seama de actul de validare, intocmit in 

conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) dinLegea nr. 370/2004 pentru alegerea 

rile ulterioare, al carui 

continut a fost prezentat in fata Parlamentului de catre domnul Augustin Zegrean, 

presedintele Curtii Constitutionale, constatand ca domnul Klaus-Werner Iohannis a 

Werner Iohannis a mandatului 

Declaratia Parlamentului cu privire la depunerea juramantului 

35 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

M.121/4.295/C/539/966/2014 

privind aprobarea Normelor proprii de aplicare in anul 2014 a Hotararii 

Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru 

cadru care reglementeaza 

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 400/2014, 

cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale 

in retelele sanitare proprii din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si 

Prevederile prezentelor norme, in masura in care nu dispun altfel, se completeaza cu 

al presedintelui Casei Nationale de Asigurari 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in 

anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 

a conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 

apartinand sistemului apararii, ordinii 

ii judecatoresti sunt cei prevazuti la art. 5 din O.G. 

nr. 56/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurarilor de Sanatate a 

e si Autoritatii Judecatoresti. 

Conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 

2015 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor 

bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate

greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante sau bunuri degradabile, 

precum si bunurile al caror termen de valabilitate expira inainte de transformarea 

masurilor asiguratorii in masuri executorii vor fi valorificate, in regim de urgenta, 

potrivitart. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Valorificarea, in regim de urgenta

valorificare condusa de un presedinte.

� Comisia de valorificare

catre conducatorul organului fiscal, respectiv directorul general in cazul Directiei 

Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, seful de administratie in cazul 

administratiilor judetene ale finantelor publice, sefii de administratie in c

administratiilor sectoarelor 1

contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice 

Bucuresti. 

� In cazul in care organul de control, respectiv 

Directia Generala a Vamilor

fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a 

marilor contribuabili, a initiat masurile asiguratorii, un

valorificare va fi un reprezentant al acestuia, respectiv cel care a avizat masura.

� Valorificarea bunurilor, cu exceptia celor degradabile

ridicata practicat de catre operatorii economici sem

produse similare. In acest sens, comisia de valorificare, pentru determinarea pretului 

minim de evaluare la care face cererea de oferta, va calcula, de regula, o medie 

aritmetica a cel putin 3 preturi obtinute de la operator

comercializeaza produse similare.

� In cazul in care bunurile care urmeaza a fi sechestrate sunt bunuri alimentare

animale, acestea vor fi valorificate prin unitatile autorizate si/sau inregistrate de catre 

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste domeniul sanita

si pentru siguranta alimentelor.

� In cazul bunurilor si/sau al animalelor

anunta directia sanitar

teritorial, pentru verificari tehnic

produselor/animalelor, iar, in cazul alimentelor, vanzarea se va face ulterior constatarii 

conformitatii acestora, prin determinari analitice in laboratoare autorizate sanitar

veterinar si pentru siguranta alimentelor.

Procedura de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor in cazul 

aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 935 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1682/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.389/2010 

pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a 

bunurilor de consum alimentar. 

 

de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor 

bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din 

greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante sau bunuri degradabile, 

si bunurile al caror termen de valabilitate expira inainte de transformarea 

masurilor asiguratorii in masuri executorii vor fi valorificate, in regim de urgenta, 

potrivitart. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

scala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valorificarea, in regim de urgenta, a bunurilor este organizata de o comisie de 

valorificare condusa de un presedinte. 

Comisia de valorificare este constituita din trei persoane desemnate prin

catre conducatorul organului fiscal, respectiv directorul general in cazul Directiei 

Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, seful de administratie in cazul 

administratiilor judetene ale finantelor publice, sefii de administratie in c

administratiilor sectoarelor 1–6 ale finantelor publice si administratiei fiscale pentru 

contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice 

In cazul in care organul de control, respectiv Directia Generala An

Directia Generala a Vamilor, directiile generale regionale ale finantelor publice, organele 

fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a 

marilor contribuabili, a initiat masurile asiguratorii, unul dintre membrii comisiei de 

valorificare va fi un reprezentant al acestuia, respectiv cel care a avizat masura.

Valorificarea bunurilor, cu exceptia celor degradabile, se face la pretul de achizitie cu 

ridicata practicat de catre operatorii economici semnificativi care comercializeaza 

produse similare. In acest sens, comisia de valorificare, pentru determinarea pretului 

minim de evaluare la care face cererea de oferta, va calcula, de regula, o medie 

aritmetica a cel putin 3 preturi obtinute de la operatorii economici semnificativi care 

comercializeaza produse similare. 

bunurile care urmeaza a fi sechestrate sunt bunuri alimentare

animale, acestea vor fi valorificate prin unitatile autorizate si/sau inregistrate de catre 

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste domeniul sanita

si pentru siguranta alimentelor. 

bunurilor si/sau al animalelor, inainte de propunerea pentru valorificare se va 

anunta directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor (DSVSA) competenta 

teritorial, pentru verificari tehnice si, ulterior vanzarii, pentru stabilirea trasabilitatii 

produselor/animalelor, iar, in cazul alimentelor, vanzarea se va face ulterior constatarii 

conformitatii acestora, prin determinari analitice in laboratoare autorizate sanitar

guranta alimentelor. 

Procedura de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor in cazul 

aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 935 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice privind 

modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.389/2010 

lorificare, in regim de urgenta, a 

de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor 

sau care, prin trecerea timpului, pierd din 

greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante sau bunuri degradabile, 

si bunurile al caror termen de valabilitate expira inainte de transformarea 

masurilor asiguratorii in masuri executorii vor fi valorificate, in regim de urgenta, 

potrivitart. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

scala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

, a bunurilor este organizata de o comisie de 

este constituita din trei persoane desemnate prin decizie de 

catre conducatorul organului fiscal, respectiv directorul general in cazul Directiei 

Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, seful de administratie in cazul 

administratiilor judetene ale finantelor publice, sefii de administratie in cazul 

6 ale finantelor publice si administratiei fiscale pentru 

contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice 

Directia Generala Antifrauda Fiscala, 

, directiile generale regionale ale finantelor publice, organele 

fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a 

ul dintre membrii comisiei de 

valorificare va fi un reprezentant al acestuia, respectiv cel care a avizat masura. 

, se face la pretul de achizitie cu 

nificativi care comercializeaza 

produse similare. In acest sens, comisia de valorificare, pentru determinarea pretului 

minim de evaluare la care face cererea de oferta, va calcula, de regula, o medie 

ii economici semnificativi care 

bunurile care urmeaza a fi sechestrate sunt bunuri alimentare si/sau 

animale, acestea vor fi valorificate prin unitatile autorizate si/sau inregistrate de catre 

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, cu 

respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste domeniul sanitar-veterinar 

, inainte de propunerea pentru valorificare se va 

veterinara si pentru siguranta alimentelor (DSVSA) competenta 

e si, ulterior vanzarii, pentru stabilirea trasabilitatii 

produselor/animalelor, iar, in cazul alimentelor, vanzarea se va face ulterior constatarii 

conformitatii acestora, prin determinari analitice in laboratoare autorizate sanitar-

Procedura de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor in cazul 

aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii 
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Principalele prevederi

� Serviciul de prevenire si combatere a infractiunilor de terorism

sigurantei statului este condus de un procuror sef serviciu si are in structura un bi

condus de un procuror

� Centrul de aplicatii operationale al procurorilor

procurorului sef serviciu, are

urmatoarele atributii

• studiaza cauzele care genereaza savarsirea infractiunilor

organizata, trafic de droguri, criminalitate economico

informatica si 

in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale 

in acest domeniu;

• constituie si actualizeaza baza de date

competenta

Terorism; 

• elaboreaza metodologia privind activitatea de urmarire penala

complexe privind criminalitatea organizata si terorismul;

• organizeaza si administreaza baza de date

terorismul; 

• desfasoara activitati specifice de pregatire profesionala

categorii de personal, in cooperare cu Institutul National al Magistraturii, potrivit 

programelor acestuia;

• asigura, la ce

profesionala

• coopereaza cu structuri similare de pregatire a personalului

combaterea criminalitatii organizate si ter

• colecteaza/sistematizeaza date si informatii

metodologii de realizare a activitatii de urmarire penala raportat la specificul 

criminalitatii organizate si terorismului, cat si pentru realiz

pregatire profesionale a procurorilor si cresterii eficientei activitatii de urmarire 

penala; 

• organizeaza orice alte activitati de pregatire profesionala

competentele Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crim

si Terorism.

Regulamentul de organizare si functionare a DIICOT a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 935 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 4520C/2014 al ministrului Justitiei pentru modificarea si 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de 

Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, 

aprobat prin Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 

1.226/C/2009. 

Principalele prevederi 

prevenire si combatere a infractiunilor de terorism

sigurantei statului este condus de un procuror sef serviciu si are in structura un bi

condus de un procuror-sef. 

Centrul de aplicatii operationale al procurorilor este condus de un procuror

procurorului sef serviciu, are in structura doua birouri, conduse de procurori

atributii: 

studiaza cauzele care genereaza savarsirea infractiunilor

organizata, trafic de droguri, criminalitate economico-financiara, criminalitate 

informatica si terorism si a conditiilor care le favorizeaza, elaboreaza propuneri 

in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale 

in acest domeniu; 

constituie si actualizeaza baza de date vizand infractiunile ce sunt date in 

competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si 

elaboreaza metodologia privind activitatea de urmarire penala

complexe privind criminalitatea organizata si terorismul; 

organizeaza si administreaza baza de date privind criminalitatea organizata si 

 

desfasoara activitati specifice de pregatire profesionala a procurorilor si a altor 

categorii de personal, in cooperare cu Institutul National al Magistraturii, potrivit 

programelor acestuia; 

asigura, la cerere, pe baza de protocol, activitati de consultanta si pregatire 

profesionala pentru alte institutii cu atributii de cercetare penala;

coopereaza cu structuri similare de pregatire a personalului

combaterea criminalitatii organizate si terorismului, din tara si strainatate;

colecteaza/sistematizeaza date si informatii, atat in vederea elaborarii de 

metodologii de realizare a activitatii de urmarire penala raportat la specificul 

criminalitatii organizate si terorismului, cat si pentru realiz

pregatire profesionale a procurorilor si cresterii eficientei activitatii de urmarire 

organizeaza orice alte activitati de pregatire profesionala

competentele Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crim

si Terorism. 

Regulamentul de organizare si functionare a DIICOT a 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. 935 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Justitiei pentru modificarea si 

completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de 

a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, 

aprobat prin Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 

prevenire si combatere a infractiunilor de terorism si a celor contra 

sigurantei statului este condus de un procuror sef serviciu si are in structura un birou, 

este condus de un procuror-sef asimilat 

in structura doua birouri, conduse de procurori-sefi, si are 

studiaza cauzele care genereaza savarsirea infractiunilor de criminalitate 

financiara, criminalitate 

terorism si a conditiilor care le favorizeaza, elaboreaza propuneri 

in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale 

vizand infractiunile ce sunt date in 

Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si 

elaboreaza metodologia privind activitatea de urmarire penala in cauze 

privind criminalitatea organizata si 

a procurorilor si a altor 

categorii de personal, in cooperare cu Institutul National al Magistraturii, potrivit 

activitati de consultanta si pregatire 

pentru alte institutii cu atributii de cercetare penala; 

coopereaza cu structuri similare de pregatire a personalului cu atributii in 

orismului, din tara si strainatate; 

, atat in vederea elaborarii de 

metodologii de realizare a activitatii de urmarire penala raportat la specificul 

criminalitatii organizate si terorismului, cat si pentru realizarea activitatii de 

pregatire profesionale a procurorilor si cresterii eficientei activitatii de urmarire 

organizeaza orice alte activitati de pregatire profesionala, in conformitate cu 

competentele Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata 

Regulamentul de organizare si functionare a DIICOT a suferit modificari 
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Principalele prevederi 

Incasarea veniturilor 

� Sumele aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor obligatii catre bugetul 

general consolidat, cu termene de plata scadente pana la finele anului 2014

de catre persoanele juridice si fizice prin virament potrivit programului 

institutiile de credit sau unitatile Trezoreriei Statului, dupa caz, la care au conturile 

deschise, astfel incat sumele respective sa fie incasate in contul curent general al 

Trezoreriei Statului, pana la data de 31 decembrie 2014.

� Institutiile de credit vor lua masuri pentru asigurarea decontarii tuturor ordinelor de 

plata pentru Trezoreria Statului 

sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a sumelor in numerar achita

persoanele fizice catre bugete, potrivit conventiilor incheiate in acest scop cu unitatile 

subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, cu autoritatile administratiei publice 

locale sau cu alte institutii publice, dupa caz, prezentate de catre cl

la data de 31 decembrie 2014, sumele respective sa fie incasate in contul curent general 

al Trezoreriei Statului.

� Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de 

catre contribuabili, cu terme

numerar la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului sau ale institutiilor publice beneficiare, 

dupa caz, pana la data de 30 decembrie 2014, inclusiv.

� Sumele incasate in numerar de catre instituti

reprezentand venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, 

depuse in conturile de venituri bugetare carora acestea li se cuvin, pana la data de 30 

decembrie 2014 inclusiv.

publice in data de 30 decembrie 2014 se depun in conturile corespunzatoare de venituri 

bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului, in data de 5 ianuarie 2015, si se 

inregistreaza ca venituri ale an

� Institutiile publice care incaseaza venituri datorate bugetului de stat

bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, in conturile 50.32 „Disponibil din sume 

colectate pentru bugetul de stat

locale”, 50.34 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat” 

si 50.42 „Disponibil din sume colectate de unitatile administrativ

bugete” au obligatia sa vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale 

bugetelor carora acestea se cuvin, pana la data de 30 decembrie 2014 inclusiv.

� Eventualele sume incasate in conturile prevazute 

decembrie 2014 se vireaza in con

5 ianuarie 2015 si reprezinta venituri ale bugetelor carora se cuvin pe anul 2014. In 

ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va inscrie 

31.12.2014. 

Incheierea exercitiului bugetar al anului 2014

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 941 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1780/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului 

bugetar al anului 2014. 

 

Incasarea veniturilor bugetare 

Sumele aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor obligatii catre bugetul 

general consolidat, cu termene de plata scadente pana la finele anului 2014

de catre persoanele juridice si fizice prin virament potrivit programului 

institutiile de credit sau unitatile Trezoreriei Statului, dupa caz, la care au conturile 

deschise, astfel incat sumele respective sa fie incasate in contul curent general al 

Trezoreriei Statului, pana la data de 31 decembrie 2014. 

Institutiile de credit vor lua masuri pentru asigurarea decontarii tuturor ordinelor de 

plata pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentand impozite, taxe, contributii si alte 

sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a sumelor in numerar achita

persoanele fizice catre bugete, potrivit conventiilor incheiate in acest scop cu unitatile 

subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, cu autoritatile administratiei publice 

locale sau cu alte institutii publice, dupa caz, prezentate de catre clienti astfel incat, pana 

la data de 31 decembrie 2014, sumele respective sa fie incasate in contul curent general 

al Trezoreriei Statului. 

Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de 

catre contribuabili, cu termene scadente pana la finele anului 2014

numerar la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului sau ale institutiilor publice beneficiare, 

dupa caz, pana la data de 30 decembrie 2014, inclusiv. 

Sumele incasate in numerar de catre institutiile publice sau de catre agentii fiscali

reprezentand venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, 

depuse in conturile de venituri bugetare carora acestea li se cuvin, pana la data de 30 

decembrie 2014 inclusiv. Eventualele venituri incasate in numerar de catre institutiile 

publice in data de 30 decembrie 2014 se depun in conturile corespunzatoare de venituri 

bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului, in data de 5 ianuarie 2015, si se 

inregistreaza ca venituri ale anului 2014, cu data de 31 decembrie 2014.

Institutiile publice care incaseaza venituri datorate bugetului de stat

bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, in conturile 50.32 „Disponibil din sume 

colectate pentru bugetul de stat", 50.33 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele 

locale”, 50.34 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat” 

si 50.42 „Disponibil din sume colectate de unitatile administrativ-teritoriale pentru alte 

ia sa vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale 

bugetelor carora acestea se cuvin, pana la data de 30 decembrie 2014 inclusiv.

sume incasate in conturile prevazute anterior in perioada 30

se vireaza in conturile corespunzatoare de venituri bugetare pe data de 

5 ianuarie 2015 si reprezinta venituri ale bugetelor carora se cuvin pe anul 2014. In 

ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va inscrie 

Incheierea exercitiului bugetar al anului 2014

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

torul Oficial nr. 941 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului 

Sumele aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor obligatii catre bugetul 

general consolidat, cu termene de plata scadente pana la finele anului 2014, se achita 

de catre persoanele juridice si fizice prin virament potrivit programului stabilit de 

institutiile de credit sau unitatile Trezoreriei Statului, dupa caz, la care au conturile 

deschise, astfel incat sumele respective sa fie incasate in contul curent general al 

Institutiile de credit vor lua masuri pentru asigurarea decontarii tuturor ordinelor de 

(OPT) reprezentand impozite, taxe, contributii si alte 

sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a sumelor in numerar achitate de 

persoanele fizice catre bugete, potrivit conventiilor incheiate in acest scop cu unitatile 

subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, cu autoritatile administratiei publice 

ienti astfel incat, pana 

la data de 31 decembrie 2014, sumele respective sa fie incasate in contul curent general 

Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de 

ne scadente pana la finele anului 2014, pot fi achitate in 

numerar la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului sau ale institutiilor publice beneficiare, 

ile publice sau de catre agentii fiscali, 

reprezentand venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, vor fi 

depuse in conturile de venituri bugetare carora acestea li se cuvin, pana la data de 30 

enituri incasate in numerar de catre institutiile 

publice in data de 30 decembrie 2014 se depun in conturile corespunzatoare de venituri 

bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului, in data de 5 ianuarie 2015, si se 

ului 2014, cu data de 31 decembrie 2014. 

Institutiile publice care incaseaza venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale si 

bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, in conturile 50.32 „Disponibil din sume 

", 50.33 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele 

locale”, 50.34 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat” 

teritoriale pentru alte 

ia sa vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale 

bugetelor carora acestea se cuvin, pana la data de 30 decembrie 2014 inclusiv. 

in perioada 30—31 

turile corespunzatoare de venituri bugetare pe data de 

5 ianuarie 2015 si reprezinta venituri ale bugetelor carora se cuvin pe anul 2014. In 

ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va inscrie 

Incheierea exercitiului bugetar al anului 2014 
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Principalele prevederi

� Rambursarea taxei pe valoarea adaugata

care nu sunt obligate sa se inr

Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (1) lit. b) si ale art. 152^4 alin. (11) 

din Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 

50 din normele metodologice, se efectueaza potrivit prezentei proceduri.

� Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor

reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia 

informatiei si Directia gen

directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate 

acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Solutionarea cererilor de rambursare a 

persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA

In Monitorul Ofcial nr. 942

Regulamentul nr. 18/2014 

pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele 

reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin 

Ordinul C

Principalele prevederi

� Activitatile conexe desfasurate de 

de activitate sunt: 

• realizarea, administrarea, implementarea, intretinerea, dezvoltarea si 

comercializarea de programe pentru calculator

de date referitoare sau aflate in

supraveghere, raportare, informare periodica si continua, evidenta, furnizare de 

informatii, securizare, avand ca obiect instrumente financiare, operatiuni cu 

instrumente financiare, emitenti de instrumente finan

opereaza pe piata de capital;

• servicii de investigare a potentialului pietei de capital

familiarizarea cu produsele, operatiunile si instrumentele noi, comportamentul 

investitorilor fata de produse si servicii, servicii 

despre probleme economice, inclusiv analiza statistica a rezultatelor;

• serviciile de publicitate pentru participantii pietei reglementate

alternativ de tranzactionare administrat de un operator de piata si pentru 

emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata 

reglementata/sistemul

de piata, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc.

Pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 942 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3998/2014 al ANAF si al MFP privind modificarea si 

completarea Ordinului nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de 

solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adau

formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de 

TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii. 

Principalele prevederi 

Rambursarea taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si 

care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara 

Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (1) lit. b) si ale art. 152^4 alin. (11) 

din Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 

normele metodologice, se efectueaza potrivit prezentei proceduri.

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de 

reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia 

informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si 

directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate 

acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Solutionarea cererilor de rambursare a TVA formulate de catre 

impozabile neinregistrate in scopuri de TVA

In Monitorul Ofcial nr. 942 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 18/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele 

reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin 

Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006.

Principalele prevederi 

Activitatile conexe desfasurate de operatorul de piata in legatura cu obiectul principal 

realizarea, administrarea, implementarea, intretinerea, dezvoltarea si 

comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice si baze 

de date referitoare sau aflate in legatura cu activitatea de tranzactionare, 

supraveghere, raportare, informare periodica si continua, evidenta, furnizare de 

informatii, securizare, avand ca obiect instrumente financiare, operatiuni cu 

instrumente financiare, emitenti de instrumente finan

opereaza pe piata de capital; 

servicii de investigare a potentialului pietei de capital

familiarizarea cu produsele, operatiunile si instrumentele noi, comportamentul 

investitorilor fata de produse si servicii, servicii de sondare a opiniei publice 

despre probleme economice, inclusiv analiza statistica a rezultatelor;

serviciile de publicitate pentru participantii pietei reglementate

alternativ de tranzactionare administrat de un operator de piata si pentru 

tentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata 

reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare administrat de un operator 

de piata, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc.

Pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 942 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

privind modificarea si 

completarea Ordinului nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de 

solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata 

formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de 

catre persoane impozabile neinregistrate si 

egistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara 

Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (1) lit. b) si ale art. 152^4 alin. (11) 

din Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 

normele metodologice, se efectueaza potrivit prezentei proceduri. 

, Directia generala de 

reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia 

erala de administrare a marilor contribuabili, precum si 

directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate 

acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

TVA formulate de catre  

impozabile neinregistrate in scopuri de TVA 

din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele 

reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin 

omisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006. 

operatorul de piata in legatura cu obiectul principal 

realizarea, administrarea, implementarea, intretinerea, dezvoltarea si 

, tehnologii informatice si baze 

legatura cu activitatea de tranzactionare, 

supraveghere, raportare, informare periodica si continua, evidenta, furnizare de 

informatii, securizare, avand ca obiect instrumente financiare, operatiuni cu 

instrumente financiare, emitenti de instrumente financiare, entitati care 

servicii de investigare a potentialului pietei de capital, acceptarea si 

familiarizarea cu produsele, operatiunile si instrumentele noi, comportamentul 

de sondare a opiniei publice 

despre probleme economice, inclusiv analiza statistica a rezultatelor; 

serviciile de publicitate pentru participantii pietei reglementate/sistemului 

alternativ de tranzactionare administrat de un operator de piata si pentru 

tentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata 

alternativ de tranzactionare administrat de un operator 

de piata, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc. 

Pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare 
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Principalele prevederi

� Obtinerea acordului de 

transferului de la un alt fond de pensii administrat privat se face exclusiv de 

administratorul fondului la care participantul doreste sa se transfere.

� Este interzisa implicarea agentilor de marketing in operatiunile de transfer

� Un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt 

fond de pensii administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

• a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care 

doreste sa se 

• a notificat administratorul de la care se transfera, in termenul prevazut la art. 39 

alin. (1) din Lege.

Transferul participantilor intre fonduri de pensii administrate privat

In Monitorul Oficial nr. 945 din 23 decemb

Ordinul nr. 1297/2014

aprobarea Ghidului solicitantului 

propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 „Sprijin pentru integrarea 

grupuril

Principalele prevederi

� Acest document cuprinde

de tip sistemic nr. 185 „

muncii”. 

� Informatiile generale cu privire la:

• documentele programatice;

• eligibilitatea proiectelor, solicitanti

• eligibilitatea cheltuielilor;

• completarea si transmiterea unei cereri de finantare;

• evaluarea si selectia proiectelor;

• contractul de finantare;

• implementarea proiectelor

� sunt prezentate in Ghidul solicitantului 

propuneri de proiecte.

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

inainte de a incepe 

anexelor, sa va asigurati ca ati c

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

prezentei scheme de finantare nerambursabila.

� De asemenea va recomandam 

— www.fonduri-ue.ro

solicitantului si cu posibilele comunicari/informatii privind prezenta schema de finantare 

Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 942 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

Norma nr. 26/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat.

Principalele prevederi 

Obtinerea acordului de aderare la un fond de pensii administrat privat

transferului de la un alt fond de pensii administrat privat se face exclusiv de 

administratorul fondului la care participantul doreste sa se transfere.

Este interzisa implicarea agentilor de marketing in operatiunile de transfer

se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt 

administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care 

doreste sa se transfere, marcand optiunea referitoare la transfer;

a notificat administratorul de la care se transfera, in termenul prevazut la art. 39 

alin. (1) din Lege. 

Transferul participantilor intre fonduri de pensii administrate privat

In Monitorul Oficial nr. 945 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1297/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea Ghidului solicitantului — Conditii specifice pentru Cererea de 

propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 „Sprijin pentru integrarea 

grupurilor vulnerabile pe piata muncii”. 

Principalele prevederi 

Acest document cuprinde Conditiile Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte 

de tip sistemic nr. 185 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata 

Informatiile generale cu privire la: 

documentele programatice; 

eligibilitatea proiectelor, solicitantilor si partenerilor acestora;

eligibilitatea cheltuielilor; 

completarea si transmiterea unei cereri de finantare; 

evaluarea si selectia proiectelor; 

contractul de finantare; 

implementarea proiectelor 

sunt prezentate in Ghidul solicitantului — Conditii generale aferent acestei cereri de 

propuneri de proiecte. 

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

inainte de a incepe completarea formularului electronic al cererii de finantare

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 AMPOSDRU 

ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificari aduse Ghidului 

solicitantului si cu posibilele comunicari/informatii privind prezenta schema de finantare 

Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 942 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind 

transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat. 

aderare la un fond de pensii administrat privat in vederea 

transferului de la un alt fond de pensii administrat privat se face exclusiv de 

administratorul fondului la care participantul doreste sa se transfere. 

Este interzisa implicarea agentilor de marketing in operatiunile de transfer. 

se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt 

administrat privat daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care 

transfere, marcand optiunea referitoare la transfer; 

a notificat administratorul de la care se transfera, in termenul prevazut la art. 39 

Transferul participantilor intre fonduri de pensii administrate privat 

rie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene privind 

Conditii specifice pentru Cererea de 

propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 „Sprijin pentru integrarea 

Conditiile Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte 

Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata 

lor si partenerilor acestora; 

rale aferent acestei cereri de 

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

completarea formularului electronic al cererii de finantare si a 

itit toate informatiile prezentate in acest ghid si in Ghidul 

Conditii generale si ca ati inteles toate aspectele legate de specificul 

internet a AMPOSDRU 

pentru a fi la curent cu eventualele modificari aduse Ghidului 

solicitantului si cu posibilele comunicari/informatii privind prezenta schema de finantare 

Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii 



 

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

 

 

  

In Monitorul Oficial nr. 943 din 23 decembrie 2014

Ordinul nr. 5005/2014

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de 

certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului 

postliceal.

Principalele prevederi 

� Invatamantul postliceal

ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in 

colegii in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate.

� La examenul de certificare

anul in care se sustine examenul de certificare, precum si absolventii din promotiile 

anterioare. 

� Candidatii proveniti din unitatile de invatamant de stat finantat de la buget

examenul de certificare de doua ori, fara taxa, in oricare din sesiunile de examen. 

Prezentarile ulterioare la examenul de certificare sunt conditionate de achitarea unei 

taxe. 

� Inscrierea candidatilor care au finalizat cursurile invatamantului postliceal

sau ale invatamantului postliceal de stat finantat de solicitanti, persoane fizice sau 

juridice, prin contract incheiat cu unitatea de invatamant care a asigurat scolarizarea, 

este conditionata de achitarea unei taxe.

� Taxa de examen se stabileste 

invatamant care organizeaza examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se 

iau in considerare toate cheltuielile de examen per candidat.

Desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a 

absolventilor invatamantului postliceal

In Monitorul Oficial nr. 937 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 594/2014

Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii 

Nationale 

masuri de informare a consumatorilor.

Principalele prevederi 

� Pentru corecta informare a consumatorilor

afle informatii referitoare la modul in care pot face sesizari ori reclamatii cu privire la 

produsele si/sau serviciile ce le sunt puse la dispozitie, operatorii economici au obligatia 

sa afiseze numarul de tele

adresa si numerele de telefon/fax ale comisariatelor judetene pentru protectia 

consumatorilor in a caror raza teritoriala se afla operatorul economic, precum si adresa 

site-ului Autoritatii Nationale pentru P

Unele masuri de informare a consumatorilor

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

 

In Monitorul Oficial nr. 943 din 23 decembrie 2014

Ordinul nr. 5005/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de 

certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului 

postliceal. 

Invatamantul postliceal se organizeaza in scoli postliceale cu personalitate juridica

ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in 

colegii in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate. 

examenul de certificare au dreptul sa se inscrie absolventii care au finalizat studiile in 

anul in care se sustine examenul de certificare, precum si absolventii din promotiile 

Candidatii proveniti din unitatile de invatamant de stat finantat de la buget

xamenul de certificare de doua ori, fara taxa, in oricare din sesiunile de examen. 

Prezentarile ulterioare la examenul de certificare sunt conditionate de achitarea unei 

Inscrierea candidatilor care au finalizat cursurile invatamantului postliceal

sau ale invatamantului postliceal de stat finantat de solicitanti, persoane fizice sau 

juridice, prin contract incheiat cu unitatea de invatamant care a asigurat scolarizarea, 

este conditionata de achitarea unei taxe. 

Taxa de examen se stabileste la nivelul centrului de examen de fiecare unitate de 

invatamant care organizeaza examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se 

iau in considerare toate cheltuielile de examen per candidat. 

Desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a 

absolventilor invatamantului postliceal 

In Monitorul Oficial nr. 937 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 594/2014 al Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii 

Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele 

masuri de informare a consumatorilor. 

corecta informare a consumatorilor si pentru a le da acestora posibilitatea sa 

afle informatii referitoare la modul in care pot face sesizari ori reclamatii cu privire la 

produsele si/sau serviciile ce le sunt puse la dispozitie, operatorii economici au obligatia 

sa afiseze numarul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR 

adresa si numerele de telefon/fax ale comisariatelor judetene pentru protectia 

consumatorilor in a caror raza teritoriala se afla operatorul economic, precum si adresa 

ului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro.

Unele masuri de informare a consumatorilor

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 943 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de 

certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului 

se organizeaza in scoli postliceale cu personalitate juridica sau 

ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in 

au dreptul sa se inscrie absolventii care au finalizat studiile in 

anul in care se sustine examenul de certificare, precum si absolventii din promotiile 

Candidatii proveniti din unitatile de invatamant de stat finantat de la buget pot sustine 

xamenul de certificare de doua ori, fara taxa, in oricare din sesiunile de examen. 

Prezentarile ulterioare la examenul de certificare sunt conditionate de achitarea unei 

Inscrierea candidatilor care au finalizat cursurile invatamantului postliceal particular 

sau ale invatamantului postliceal de stat finantat de solicitanti, persoane fizice sau 

juridice, prin contract incheiat cu unitatea de invatamant care a asigurat scolarizarea, 

de fiecare unitate de 

invatamant care organizeaza examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se 

Desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a 

In Monitorul Oficial nr. 937 din 22 decembrie 2014 a fost publicat 

al Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii 

pentru Protectia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele 

si pentru a le da acestora posibilitatea sa 

afle informatii referitoare la modul in care pot face sesizari ori reclamatii cu privire la 

produsele si/sau serviciile ce le sunt puse la dispozitie, operatorii economici au obligatia 

TELEFONUL CONSUMATORILOR — 0219551, 

adresa si numerele de telefon/fax ale comisariatelor judetene pentru protectia 

consumatorilor in a caror raza teritoriala se afla operatorul economic, precum si adresa 

www.anpc.gov.ro. 

Unele masuri de informare a consumatorilor 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Prezenta metodologie reglementeaza 

la finalul claselor a II

continuare EN-2015, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2), (3) si (4) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

� EN-2015 sunt: Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II

continuare EN II, Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la 

finalul clasei a IV-a, denumita in continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul 

clasei a VI-a, denumita in continuare EN VI.

� Durata alocata rezolvarii testelo

• de cate 30 de minute

• de cate 60 de minute

• de cate 60 de minute

� Modalitatea de transmitere cat

pentru desfasurarea EN

� Instrumentele de evaluare pentru EN

actiunii de elaborare a acestora si pana in mo

ul: www.subiecte2015.edu.ro. Toate persoanele care au acces la aceste documente 

semneaza un angajament de

Desfasurarea evaluarilor nationale la finalul claselor a II

In Monitorul Oficial nr. 946 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 180/2014

imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor 

publice si cresterea econom

pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 

2014.

Principalele prevederi 

� Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, conform termenilor si conditiilor 

stabiliti/stabilite sau la care se face referire in prezentul acord, 

cincizeci milioane euro (750.000.000 euro)

periodic printr-o operatiune de conversie valutara.

� Comisionul initial platibil de catre Imprumutat va fi egal cu un sfert dintr

(0,25%) din suma imprumutului

de 60 de zile dupa data intrarii i

Romania a incheiat un acord de imprumut cu Banca Internationala 

pentru Reconstructie si Dezvoltare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 943 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 5123/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarilor 

nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in 

2015 si pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora.

Principalele prevederi 

Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea evaluarilor nationale 

la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2014—

2015, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2), (3) si (4) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

: Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II

continuare EN II, Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la 

a, denumita in continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul 

a, denumita in continuare EN VI. 

Durata alocata rezolvarii testelor de evaluare este dupa cum urmeaza:

30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;

60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;

60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Modalitatea de transmitere catre unitatile de invatamant a instrumentelor de evaluare

pentru desfasurarea EN-2015 este reglementata prin procedura separata.

Instrumentele de evaluare pentru EN-2015 sunt confidentiale din momentul demararii 

actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care sunt publicate pe website

ul: www.subiecte2015.edu.ro. Toate persoanele care au acces la aceste documente 

semneaza un angajament de confidentialitate, in conditiile legii. 

arilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV

In Monitorul Oficial nr. 946 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

Legea nr. 180/2014 privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul 

imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor 

publice si cresterea economica) dintre Romania si Banca Internationala 

pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 

2014. 

 

Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, conform termenilor si conditiilor 

stabiliti/stabilite sau la care se face referire in prezentul acord, suma de sapte sute 

cincizeci milioane euro (750.000.000 euro), suma mentionata putand fi convertita 

o operatiune de conversie valutara. 

Comisionul initial platibil de catre Imprumutat va fi egal cu un sfert dintr

(0,25%) din suma imprumutului, Imprumutatul va plati comisionul initial nu mai tarziu 

de 60 de zile dupa data intrarii in efectivitate. 

Romania a incheiat un acord de imprumut cu Banca Internationala 

pentru Reconstructie si Dezvoltare 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 943 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarilor 

a in anul scolar 2014—

2015 si pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora. 

organizarea si desfasurarea evaluarilor nationale 

—2015, denumite in 

2015, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2), (3) si (4) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

: Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumita in 

continuare EN II, Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la 

a, denumita in continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul 

de evaluare este dupa cum urmeaza: 

pentru fiecare test administrat la EN II; 

pentru fiecare test administrat la EN IV; 

pentru fiecare test administrat la EN VI. 

re unitatile de invatamant a instrumentelor de evaluare 

2015 este reglementata prin procedura separata. 

din momentul demararii 

mentul in care sunt publicate pe website-

ul: www.subiecte2015.edu.ro. Toate persoanele care au acces la aceste documente 

a, a IV-a si a VI-a 

In Monitorul Oficial nr. 946 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul 

imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor 

ica) dintre Romania si Banca Internationala 

pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 

Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, conform termenilor si conditiilor 

suma de sapte sute 

, suma mentionata putand fi convertita 

Comisionul initial platibil de catre Imprumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent 

, Imprumutatul va plati comisionul initial nu mai tarziu 

Romania a incheiat un acord de imprumut cu Banca Internationala 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele prevederi

� Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 

20.000.000 euro, din care 

acordata) reprezinta 100%

bugetul asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in 

subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora, si 87,86% pentru 

celelalte categorii de beneficiari eligibili.

Au fost aduse modificari proiectului de sprijin pentru integrarea 

grupurilor vulnerabile pe piata muncii

In Monitorul Oficial nr. 946 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

Instructiunea nr. 4/2014

pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2006 privind inregistrarea 

instrumentelor financiare derivate la Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor 

Mobiliare nr. 27/2006.

Principalele prevederi 

� Inainte de inceperea tranzactionarii unui instrument financiar derivat inregistrat la 

A.S.F., operatorul de piata va publica pe

• elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate

• data inceperii tranzactionarii

• limita zilnica de variatie admisa

• marja, daca este cazul.

� Modificarile elementelor caracteristice

si, daca este cazul, marja si limita zilnica de variatie admisa a unui instrument financiar 

derivat se notifica A.S.F. anterior publicarii pe website

� Modificarile elementelor caracte

si modificarea pasului de tranzactionare a limitei zilnice de variatie admisa, a nivelului 

marjei, precum si a orarului de tranzactionare intra in vigoare cel mai devreme la 24 de 

ore dupa publicarea a

� Modificarile elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul 

contractelor futures si ale contractelor cu optiuni

ulterior publicarii respectivelor modificari pe website

Inregistrarea instrumentelor financiare derivate la CNVM

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

 

In Monitorul Oficial nr. 946 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1304/2014 al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului 

specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sist

185 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, 

finantata prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor 

umane” 2007—2013, domeniul major de interventie 6.2 „Imbunatatirea 

accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

prevederi 

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 

, din care Fondul Social European (contributia comunitara la finantarea 

reprezinta 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai b

bugetul asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in 

subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora, si 87,86% pentru 

celelalte categorii de beneficiari eligibili. 

Au fost aduse modificari proiectului de sprijin pentru integrarea 

grupurilor vulnerabile pe piata muncii 

In Monitorul Oficial nr. 946 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

Instructiunea nr. 4/2014 a Autoritatii de Supraveghere Financi

pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2006 privind inregistrarea 

instrumentelor financiare derivate la Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor 

Mobiliare nr. 27/2006. 

 

inceperea tranzactionarii unui instrument financiar derivat inregistrat la 

operatorul de piata va publica pe website-ul propriu urmatoarele:

elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate

data inceperii tranzactionarii; 

limita zilnica de variatie admisa, daca este cazul; 

, daca este cazul. 

Modificarile elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate

si, daca este cazul, marja si limita zilnica de variatie admisa a unui instrument financiar 

derivat se notifica A.S.F. anterior publicarii pe website-ul operatorului de piata.

Modificarile elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate

si modificarea pasului de tranzactionare a limitei zilnice de variatie admisa, a nivelului 

marjei, precum si a orarului de tranzactionare intra in vigoare cel mai devreme la 24 de 

ore dupa publicarea acestora pe website-ul operatorului de piata. 

Modificarile elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul 

contractelor futures si ale contractelor cu optiuni se aplica contractelor care se initiaza 

ulterior publicarii respectivelor modificari pe website-ul operatorului de piata.

Inregistrarea instrumentelor financiare derivate la CNVM

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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nitorul Oficial nr. 946 din 23 decembrie 2014 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului — Conditii 

specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 

185 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, 

finantata prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor 

2013, domeniul major de interventie 6.2 „Imbunatatirea 

r vulnerabile pe piata muncii”. 

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 

(contributia comunitara la finantarea 

pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, 

bugetul asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in 

subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora, si 87,86% pentru 

Au fost aduse modificari proiectului de sprijin pentru integrarea 

 

In Monitorul Oficial nr. 946 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2006 privind inregistrarea 

instrumentelor financiare derivate la Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor 

inceperea tranzactionarii unui instrument financiar derivat inregistrat la 

urmatoarele: 

elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate, dupa caz; 

ale instrumentelor financiare derivate, precum 

si, daca este cazul, marja si limita zilnica de variatie admisa a unui instrument financiar 

ul operatorului de piata. 

ristice ale instrumentelor financiare derivate, precum 

si modificarea pasului de tranzactionare a limitei zilnice de variatie admisa, a nivelului 

marjei, precum si a orarului de tranzactionare intra in vigoare cel mai devreme la 24 de 

Modificarile elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul 

se aplica contractelor care se initiaza 

ul operatorului de piata. 

Inregistrarea instrumentelor financiare derivate la CNVM 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 948 din 23 decembreie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 73/2014

privind modificarea Hotararii nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor 

obligatorii din cadrul international de practici profesionale (IPPF), emise 

de Institutul Global al Auditorilor Interni (HA Global), editia 2013.

Principalele prevederi 

� Normele obligatorii din cadrul international de practici profesionale

totalitate pentru misiunile de asigurare sau de

conduse de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania (CAFR), exercitate in entitatile din sectorul privat, care se supun prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

� Prezenta hotarare se poate aplica si de alte entitati care organizeaza activitatea de 

audit intern si care nu aplica reglementarile in vigoare 

� Pana la data de 30 iunie 2015, CAFR va elabora un Ghid de implementare a 

Standardelor internationale de audit intern

Adoptarea Normelor obligatorii din cadrul international de practici 

profesionale emise de HA Global

In Monitorul Oficial nr. 933 din 21 decembrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 44/2014

rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand 

cu perioada de aplicare 24 noiembrie

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 

la rezervele minime obligatorii constituite 

platita la rezervele minime obligatorii constituite 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 948 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1132/2014

Hotararii Guvernului nr. 124/2013privind aprobarea programelor 

nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014.

Principalele prevederi 

� Termenul de aplicare a prevederilor H.G. nr. 124/2013

nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014

2015. 

Termenul de aplicare a programelor nationale de sanatate

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 948 din 23 decembreie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 73/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind modificarea Hotararii nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor 

obligatorii din cadrul international de practici profesionale (IPPF), emise 

de Institutul Global al Auditorilor Interni (HA Global), editia 2013.

 

Normele obligatorii din cadrul international de practici profesionale

totalitate pentru misiunile de asigurare sau de consiliere pentru functiile de audit intern, 

conduse de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania (CAFR), exercitate in entitatile din sectorul privat, care se supun prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se poate aplica si de alte entitati care organizeaza activitatea de 

si care nu aplica reglementarile in vigoare privind auditul public intern.

30 iunie 2015, CAFR va elabora un Ghid de implementare a 

Standardelor internationale de audit intern. 

Adoptarea Normelor obligatorii din cadrul international de practici 

profesionale emise de HA Global 

In Monitorul Oficial nr. 933 din 21 decembrie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 44/2014 a BNR privind ratele dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand 

cu perioada de aplicare 24 noiembrie–23 decembrie 2014.

 

Incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie–23 decembrie 2014 rata dobanzii platita 

la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,32% pe an

platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,11% pe an

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 948 din 23 decembrie 2014 a fost publicata 

nr. 1132/2014 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor 

Hotararii Guvernului nr. 124/2013privind aprobarea programelor 

nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014. 

 

Termenul de aplicare a prevederilor H.G. nr. 124/2013 pentru aprobarea programelor 

tate pentru anii 2013 si 2014 se prelungeste pana la data de 31 martie 

Termenul de aplicare a programelor nationale de sanatate

 a fost prelungit 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 948 din 23 decembreie 2014 a fost publicata 

itorilor Financiari din Romania 

privind modificarea Hotararii nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor 

obligatorii din cadrul international de practici profesionale (IPPF), emise 

de Institutul Global al Auditorilor Interni (HA Global), editia 2013. 

Normele obligatorii din cadrul international de practici profesionale se aplica in 

consiliere pentru functiile de audit intern, 

conduse de auditori financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania (CAFR), exercitate in entitatile din sectorul privat, care se supun prevederilor 

. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, 

se poate aplica si de alte entitati care organizeaza activitatea de 

privind auditul public intern. 

30 iunie 2015, CAFR va elabora un Ghid de implementare a 

Adoptarea Normelor obligatorii din cadrul international de practici 

In Monitorul Oficial nr. 933 din 21 decembrie 2014 a fost publicata 

privind ratele dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand 

23 decembrie 2014. 

rata dobanzii platita 

0,32% pe an, iar rata dobanzii 

in dolari SUA este de 0,11% pe an. 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 948 din 23 decembrie 2014 a fost publicata H.G. 

pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor 

Hotararii Guvernului nr. 124/2013privind aprobarea programelor 

pentru aprobarea programelor 

se prelungeste pana la data de 31 martie 

Termenul de aplicare a programelor nationale de sanatate 
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In Monitorul Oficial nr. 935 din

Decizia nr. 25 din 17 noiembrie 2014 a ICCJ

dezlegarea unor chestiuni de drept in Materie Penala.

Titularul si obiectul sesizarii

� Prin Incheierea de sedinta din data de 8 septembrie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 

10.204/233/2014, Curtea de Apel Galati 

dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie 

drept privind posibilitatea procurorului, in faza de urmarire penala, in procedura 

acordului de recunoastere a vinovatiei, de a retine in incadrarea juridica data faptei 

inculpatului si dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala

consecinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa prevazute de lege pentru 

infractiunea savarsita. 

Punctele de vedere exprimate de catre curtile de apel si instantele de judecata 

arondate 

� In opinie majoritara, s-

data faptei inculpatului dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinta diminuarii corespunzatoare a limitelor de pedeapsa aplicabile pentru 

infractiunea savarsita, iar aplicarea dispozitiilorart. 396

penala este atributul exclusiv al instantei de judecata.

� Intr-o opinie nuantata s

acordului de vinovatie a unei dispozitii similare celei prevazute de art. 396 alin. (10) din 

Codul de procedura penala [sau macar a unei norme de trimitere la dispozitiile art. 396 

alin. (10) din Codul de procedura penala] pentru a da eficienta acestei proceduri speciale 

si a indeplini unul dintre scopurile noului Cod de procedura penala, insa modul de 

redactare al textelor si regulile de interpretare juridica se opun ca judecatorul sa 

unele dispozitii pe care legiuitorul a inteles sa nu le faca aplicabile. Rolul judecatorului 

este de a interpreta si aplica normele juridice existente, nu de a crea norme noi prin 

interpretare. 

� In opinie minoritara, s-

faptei inculpatului dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinta diminuarii corespunzatoare a limitelor de pedeapsa aplicabile pentru 

infractiunea savarsita. 

� Inalta Curte de Casatie si Jus

de Apel Galati Sectia penala si pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 10.204/233/2014, 

prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu 

a problemei de drept referitoare la posibilitatea procurorului, in faza de urmarire penala, 

in procedura acordului de recunoastere a vinovatiei, de a retine in incadrarea juridica 

data faptei inculpatului si dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa prevazute de lege pentru 

infractiunea savarsita. 

� In aplicarea dispozitiilor art. 480

procurorul nu poate, in faza de urmarire penala, in procedura aco

recunoastere a vinovatiei, sa retina dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de 

procedura penala, cu consecinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa 

prevazute de lege pentru infractiunea savarsita

ICCJ: Procurorul nu poate in procedura acordului de recunoastere

a vinovatiei, sa retina dispozitiile art. 396 alin. (10) NCPP

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

 

In Monitorul Oficial nr. 935 din 22 decembrie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 25 din 17 noiembrie 2014 a ICCJ - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept in Materie Penala. 

Titularul si obiectul sesizarii 

Prin Incheierea de sedinta din data de 8 septembrie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 

Curtea de Apel Galati – Sectia penala si pentru cauze cu minori a 

dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea dezlegarii chestiunii de 

posibilitatea procurorului, in faza de urmarire penala, in procedura 

acordului de recunoastere a vinovatiei, de a retine in incadrarea juridica data faptei 

inculpatului si dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala

secinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa prevazute de lege pentru 

Punctele de vedere exprimate de catre curtile de apel si instantele de judecata 

-a sustinut ca procurorul nu poate retine in incadrarea juridica 

data faptei inculpatului dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinta diminuarii corespunzatoare a limitelor de pedeapsa aplicabile pentru 

infractiunea savarsita, iar aplicarea dispozitiilorart. 396 alin. (10) din Codul de procedura 

penala este atributul exclusiv al instantei de judecata. 

s-a sustinut ca, neindoielnic, ar fi fost utila existenta in procedura 

acordului de vinovatie a unei dispozitii similare celei prevazute de art. 396 alin. (10) din 

Codul de procedura penala [sau macar a unei norme de trimitere la dispozitiile art. 396 

n. (10) din Codul de procedura penala] pentru a da eficienta acestei proceduri speciale 

si a indeplini unul dintre scopurile noului Cod de procedura penala, insa modul de 

redactare al textelor si regulile de interpretare juridica se opun ca judecatorul sa 

unele dispozitii pe care legiuitorul a inteles sa nu le faca aplicabile. Rolul judecatorului 

este de a interpreta si aplica normele juridice existente, nu de a crea norme noi prin 

-a apreciat ca procurorul poate retine in incadrarea juridica data 

faptei inculpatului dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinta diminuarii corespunzatoare a limitelor de pedeapsa aplicabile pentru 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea sesizarii formulate de catre Curtea 

de Apel Galati Sectia penala si pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 10.204/233/2014, 

prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu 

t referitoare la posibilitatea procurorului, in faza de urmarire penala, 

in procedura acordului de recunoastere a vinovatiei, de a retine in incadrarea juridica 

data faptei inculpatului si dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa prevazute de lege pentru 

In aplicarea dispozitiilor art. 480–485 din Codul de procedura penala stabileste ca 

procurorul nu poate, in faza de urmarire penala, in procedura aco

recunoastere a vinovatiei, sa retina dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de 

procedura penala, cu consecinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa 

prevazute de lege pentru infractiunea savarsita. 

ICCJ: Procurorul nu poate in procedura acordului de recunoastere

a vinovatiei, sa retina dispozitiile art. 396 alin. (10) NCPP

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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22 decembrie 2014 a fost publicata 

Completul pentru 

Prin Incheierea de sedinta din data de 8 septembrie 2014 pronuntata in Dosarul nr. 

Sectia penala si pentru cauze cu minori a 

in vederea dezlegarii chestiunii de 

posibilitatea procurorului, in faza de urmarire penala, in procedura 

acordului de recunoastere a vinovatiei, de a retine in incadrarea juridica data faptei 

inculpatului si dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

secinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa prevazute de lege pentru 

Punctele de vedere exprimate de catre curtile de apel si instantele de judecata 

e in incadrarea juridica 

data faptei inculpatului dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinta diminuarii corespunzatoare a limitelor de pedeapsa aplicabile pentru 

alin. (10) din Codul de procedura 

a sustinut ca, neindoielnic, ar fi fost utila existenta in procedura 

acordului de vinovatie a unei dispozitii similare celei prevazute de art. 396 alin. (10) din 

Codul de procedura penala [sau macar a unei norme de trimitere la dispozitiile art. 396 

n. (10) din Codul de procedura penala] pentru a da eficienta acestei proceduri speciale 

si a indeplini unul dintre scopurile noului Cod de procedura penala, insa modul de 

redactare al textelor si regulile de interpretare juridica se opun ca judecatorul sa aplice 

unele dispozitii pe care legiuitorul a inteles sa nu le faca aplicabile. Rolul judecatorului 

este de a interpreta si aplica normele juridice existente, nu de a crea norme noi prin 

retine in incadrarea juridica data 

faptei inculpatului dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinta diminuarii corespunzatoare a limitelor de pedeapsa aplicabile pentru 

formulate de catre Curtea 

de Apel Galati Sectia penala si pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 10.204/233/2014, 

prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu 

t referitoare la posibilitatea procurorului, in faza de urmarire penala, 

in procedura acordului de recunoastere a vinovatiei, de a retine in incadrarea juridica 

data faptei inculpatului si dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, cu 

consecinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa prevazute de lege pentru 

485 din Codul de procedura penala stabileste ca 

procurorul nu poate, in faza de urmarire penala, in procedura acordului de 

recunoastere a vinovatiei, sa retina dispozitiile art. 396 alin. (10) din Codul de 

procedura penala, cu consecinte directe asupra reducerii limitelor de pedeapsa 

ICCJ: Procurorul nu poate in procedura acordului de recunoastere 

a vinovatiei, sa retina dispozitiile art. 396 alin. (10) NCPP 
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Decrete

 

  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi
 

���� Propunere legislativa privind combaterea 

infractiunilor contra libertatii s

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Noul Ombudsman European a fost numit in functie
 

In Jurnalul Oficial nr. L 369 din 24

decembrie 2014 privind alegerea Ombudsmanului European
 

Parlamentul European a decis sa aleag

la incheierea legislaturii. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 462 din
 

 

• Decret privind promulgarea Legii p

bugetar pe anul 2015; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea 

art. 13 din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea pers

precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;

• Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 

O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii 

modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si 

functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Decrete si cereri de reexaminare semnate 

Procesul legislativ la Senat 

inregistrate pe ordinea de zi 

privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil 

si integritatii sexuale ale persoanelor 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

a fost numit in functie 

4 decembrie 2014 a fost publicata Decizia Parlamentului European

privind alegerea Ombudsmanului European (2014/949/UE, Euratom)

aleaga pe Emily O'reilly sa exercite functia de Ombudsman European 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 

462 din 22 decembrie 2014  a fost publicata ultima publicatie

Jurisprudenta europeana 

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea 

art. 13 din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, 

precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2013 pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. 

Decret pentru promulgarea Legii 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; 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

i prevenirea actelor cu caracter pedofil si a 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Decizia Parlamentului European din 16 

(2014/949/UE, Euratom). 

ia de Ombudsman European pana 

ultima publicatie CJUE.  

entru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea 

onalului platit din fonduri publice in anul 2014, 

• Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante; 

68/2013 pentru modificarea si completarea 
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Primii pasi pentru dezvoltarea ta digitala

Multimedia, media interactiva, new media, social media 

sunt termeni frecvent utilizati, legati de ceea ce se intampla pe Internet, 

termeni care deseori se suprapun, 

intersectandu

Va dorim lectura placuta 

 

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

 

 

Primii pasi pentru dezvoltarea ta digitala 

Multimedia, media interactiva, new media, social media 

sunt termeni frecvent utilizati, legati de ceea ce se intampla pe Internet, 

termeni care deseori se suprapun,  

intersectandu-se sau inlocuindu-se unii pe altii

Lucrarea de fata analizeaza modalitatile 

optime de integrare intr-

textului, graficii, fotografiilor, secventelor 

video si audio, animatiei, precum si a 

oricaror forme de interactiune cu 

utilizatorul. 

 

Fiecare capitol include, de asemenea, o serie 

de tabele, scheme si figuri explicative, 

menite sa faciliteze cititorului intelegerea 

informatiilor si aplicarea cu succes in 

practica. 
 

Autor: Georgeta Drula 

Media interactiva – aspecte de design si productie pentru 
web 

Editura C.H. Beck, 2014 
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Multimedia, media interactiva, new media, social media  

sunt termeni frecvent utilizati, legati de ceea ce se intampla pe Internet,  

se unii pe altii. 

Lucrarea de fata analizeaza modalitatile 

-un document a 

textului, graficii, fotografiilor, secventelor 

video si audio, animatiei, precum si a 

or forme de interactiune cu 

Fiecare capitol include, de asemenea, o serie 

de tabele, scheme si figuri explicative, 

menite sa faciliteze cititorului intelegerea 

informatiilor si aplicarea cu succes in 

design si productie pentru 
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NOUTATILE LUNII DECEMBRIE IN LEGALIS®
 

 

Codul penal. Comentariu pe articole 

Primul comentariu pe marginea textelor cuprinse in Noul Cod 

penal este acum disponibil integral in Legalis® Comentarii Online. 
 

Rezultatul colaborarii editoriale a unui colectiv de autori reputati, Codul penal. 

Comentariu pe articole ofera cititorului informatia necesara pentru a putea 

intelege, interpreta si aplica noua legislatie penala. Este realizata o explicare 

aprofundata a textelor noului Cod penal si o adnotare selectiva cu exemple 

jurisprudentiale.  

 

De ce sa alegeti acest comentariu? 

• depaseste stadiul descriptiv la care s-au limitat unele lucrari publicate inainte sau imediat 

dupa intrarea in vigoare a noului Cod penal, avand avantajul de a putea evalua un prim impact 

concret al aplicarii noilor reglementari 

• aduce explicatiile teoretice necesare si propune solutii practice pentru rezolvarea 

problemelor deja semnalate, dar, in acelasi timp, identifica alte potentiale controverse, 

incercand sa anticipeze raspunsurile potrivite 

• colectivul de autori este format integral din juristi practicieni strict specializati pentru fiecare 

domeniu abordat, cu vasta experienta recunoscuta 

 

Buletinul Curtilor de Apel - Supliment 1-4/2013 

In completarea colectiei tiparite sub numele Buletinul Curtilor 

de Apel, biblioteca juridico-economica Legalis va pune la 

dispozitie un set exclusiv de decizii, online, in sectiunea Buletinul 

Curtilor de Apel – Supliment. 

Din 16 decembrie, este disponibila colectia Supliment pentru anul 2013.  

Deciziile publicate online in Suplimentul BCA nu se regasesc in niciuna dintre 

editiile tiparite ale revistei, venind astfel in ajutorul celor care doresc sa aprofun-

deze practica judiciara a Curtilor de Apel din Romania. In plus, cele patru editii 

aferente anului 2013 contin inclusiv jurisprudenta cu referire la noile coduri. 

 

  

  

Pachete tematice Legalis® 

 

Pachete tematice Legalis® 

 

Afla chiar acum la telefon 021/410.08.01 sau prin email la adresa 

legalis@beck.ro care este oferta lunii decembrie la Legalis® 
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Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 
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instrument de lucru in care este realizata o 
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514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 
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