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Editura C.H.Beck a pus in practica un proiect care s

dovedeste util atat pentru specialisti, c

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal.

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa.

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative

sugestii le asteptam la adresa de contact.
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Depunerea declaratiei

� Declaratia privind impozitul pe profit 

platitorii de impozit pe profit, 

pentru care se calculeaza impozitul. 

� Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterio

impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv

� Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 

571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligati

privind impozitul pe profit 

inchiderea anului fiscal modificat.

� Persoanele juridice 

obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana 

la data depunerii situatiilor financiare.

� Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare

depuna declaratia anuala de impozit pe profit s

inchiderea perioadei impozabile, definita prinLegea nr. 571/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare.

� Declaratia se depune la organul fiscal competent

fiscale datorate de catre contri

� In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa

intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest 

scop. 

� La completarea formularului 

modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comis

constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice.

� Declaratia privind impozitul pe profit

asistenta. 

� Formularul se depune la organul fiscal competent

pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se 

transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare.

Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau retinere la sursa

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

 

In Monitorul Oficial nr. 2 din 5 ianuarie 2015 a fost pub

4024/2014 al ANAF si al MFP pentru modificarea si completarea 

Ordinului nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului 

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim 

de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Depunerea declaratiei 

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre 

ozit pe profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator celui 

pentru care se calculeaza impozitul.  

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind 

, cu modificarile si completarile ulterioare, depun declaratia anuala de 

pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 

, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa depuna declaratia 

privind impozitul pe profit pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv

inchiderea anului fiscal modificat. 

 care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare

una declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana 

la data depunerii situatiilor financiare. 

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare

depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la 

inchiderea perioadei impozabile, definita prinLegea nr. 571/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Declaratia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor 

fiscale datorate de catre contribuabil. 

platitorul corecteaza declaratia depusa, declaratia rectificativa se 

intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest 

completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr

modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comis

constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice. 

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de 

Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, 

pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se 

transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. 

Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau retinere la sursa 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 2 din 5 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

pentru modificarea si completarea 

Ordinului nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului 

formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim 

retinere la sursa. 

se completeaza si se depune anual de catre 

a anului urmator celui 

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind 

are, depun declaratia anuala de 

a anului urmator. 

Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 

a sa depuna declaratia 

a treia luni inclusiv de la 

care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au 

una declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana 

Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa 

i sa plateasca impozitul pana la 

inchiderea perioadei impozabile, definita prinLegea nr. 571/2003, cu modificarile si 

pentru administrarea creantelor 

, declaratia rectificativa se 

intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind „X” in spatiul special prevazut in acest 

se au in vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale 

se completeaza cu ajutorul programului de 

, in format PDF, cu fisier XML atasat, 

pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se 

transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu 

Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Sumele reprezentand 

fost constituite de catre Ministerul Apararii Nationale

Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe pentru contracte de 

inchiriere privind spatiile de locuit reprezentand locuinte de serviciu pentru personalul 

trimis in misiune permanenta in strainatate 

pe numele institutiilor respective

unor noi garantii. Angajarea, ordonantarea si plata garantiilor din conturile de disponibil 

se fac in limita soldurilor acestora.

Reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015 a fost publicat 

17/2015

Administrare Fiscala privind stabilirea criteriilor pentr

inregistrarii in scopuri de TVA.

Principalele prevederi 

� Ordinul stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de 

TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate i

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la 

registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. 

(1) lit. a) si c) si art. 153 a

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.

� Sucursalele din Romania ale persoanelor impozabile care au sediul activitatii 

economice in afara Romaniei

Romania, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul 

prevederilor prezentului ordin.

� Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului 

comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului, sa depuna la organele 

fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), conform 

modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

� Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organele fiscale competente

declaratia de mentiuni (formular 010).

� Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

alin. (9
1
) din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organele fiscale competente cererea de 

inregistrare in scopuri de TVA potrivit a

Stabilirea criteriilor pentru conditionarea 

inregistrarii in scopuri de TVA

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015 a fost publicata 

6/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2014 pentru 

completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 

privind reglementarea unor masuri financiare in domeni

 

umele reprezentand garantiile care se recupereaza in anii urmatori celui in care au 

fost constituite de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul A

Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe pentru contracte de 

inchiriere privind spatiile de locuit reprezentand locuinte de serviciu pentru personalul 

trimis in misiune permanenta in strainatate se vireaza in conturi de disponibil deschise 

pe numele institutiilor respective si pot fi utilizate cu aceeasi destinatie pentru plata 

unor noi garantii. Angajarea, ordonantarea si plata garantiilor din conturile de disponibil 

se fac in limita soldurilor acestora. 

Reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015 a fost publicat 

17/2015 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala privind stabilirea criteriilor pentr

inregistrarii in scopuri de TVA. 

 

criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de 

a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la 

registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. 

(1) lit. a) si c) si art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.

Sucursalele din Romania ale persoanelor impozabile care au sediul activitatii 

economice in afara Romaniei, care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in 

Romania, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul 

prevederilor prezentului ordin. 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

a) din Codul fiscal, trebuie, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului 

comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului, sa depuna la organele 

fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), conform 

lului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organele fiscale competente

declaratia de mentiuni (formular 010). 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

Codul fiscal, trebuie sa depuna la organele fiscale competente cererea de 

inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9
1
) din Codul fiscal (formular 099).

Stabilirea criteriilor pentru conditionarea 

inregistrarii in scopuri de TVA 

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

orul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2014 pentru 

completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 

privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. 

garantiile care se recupereaza in anii urmatori celui in care au 

, Ministerul Afacerilor Interne, 

Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe pentru contracte de 

inchiriere privind spatiile de locuit reprezentand locuinte de serviciu pentru personalul 

uri de disponibil deschise 

si pot fi utilizate cu aceeasi destinatie pentru plata 

unor noi garantii. Angajarea, ordonantarea si plata garantiilor din conturile de disponibil 

Reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar 

In Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea 

criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de 

n baza Legii societatilor nr. 31/1990, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la 

registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. 

lin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. 

Sucursalele din Romania ale persoanelor impozabile care au sediul activitatii 

atia inregistrarii in scopuri de TVA in 

Romania, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 

a) din Codul fiscal, trebuie, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului 

comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului, sa depuna la organele 

fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), conform 

lului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 

alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organele fiscale competente 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 

Codul fiscal, trebuie sa depuna la organele fiscale competente cererea de 

) din Codul fiscal (formular 099). 

Stabilirea criteriilor pentru conditionarea  
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Principalele prevederi

� Se aproba formularele pentru 

Camerei Auditorilor F

� Se aproba formularele pentru d

Romania (CAFR), care nu au desfasurat activitate, persoane fizice si juridice

� Auditorii financiari persoane fiz

activitati specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea 

formularului „Raport anual privind activitatea desfasurata 

� Auditorii financiari persoane jurid

activitati specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea 

formularului „Raport anual privind activitatea desfasurata 

Raportarea anuala a membrilor Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 9/2014

cotizatiilor, a termenel

membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2015.

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2015 se stabilesc urmatoarele cotizatii fixe

• In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei 

Consultantilor Fiscali la data prezent

� 410 lei – 

� 170 lei – 

� 250 lei – 

� 350 lei – 

• In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care devin membri ai Camerei 

Consultantilor Fiscali in anul 2015:

� 1.410 lei 

� 1.170 lei 

� 750 lei – 

� 2.350 lei 

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat cua

pentru membrii Camerei in anul 2015

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

 

In Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2015 a fost publicata 

Hotararea nr. 74/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuala a membrilor 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

Principalele prevederi 

Se aproba formularele pentru raportul anual privind activitatea desfasurata de membrii 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), persoane fizice si juridice

Se aproba formularele pentru declaratia membrilor Camerei Auditorilor Financiari din 

(CAFR), care nu au desfasurat activitate, persoane fizice si juridice

Auditorii financiari persoane fizice, membri ai CAFR, care au obtinut venituri din 

activitati specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea 

formularului „Raport anual privind activitatea desfasurata — persoane fizice”.

Auditorii financiari persoane juridice, membri ai CAFR, care au obtinut venituri din 

activitati specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea 

formularului „Raport anual privind activitatea desfasurata — persoane juridice”.

Raportarea anuala a membrilor Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 9/2014 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea 

cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru 

membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2015. 

 

anul 2015 se stabilesc urmatoarele cotizatii fixe: 

In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei 

Consultantilor Fiscali la data prezentei hotarari: 

 pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi;

 pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi;

 pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti;

 pentru persoanele juridice. 

persoanelor fizice si persoanelor juridice care devin membri ai Camerei 

Consultantilor Fiscali in anul 2015: 

 – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi;

 – pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi;

 pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti;

 – pentru persoanele juridice. 

Camera Consultantilor Fiscali a aprobat cuantumul cotizatiilor

pentru membrii Camerei in anul 2015 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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9 ianuarie 2015 a fost publicata 

a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuala a membrilor 

raportul anual privind activitatea desfasurata de membrii 

(CAFR), persoane fizice si juridice. 

eclaratia membrilor Camerei Auditorilor Financiari din 

(CAFR), care nu au desfasurat activitate, persoane fizice si juridice. 

, membri ai CAFR, care au obtinut venituri din 

activitati specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea 

persoane fizice”. 

, membri ai CAFR, care au obtinut venituri din 

activitati specifice de audit financiar, vor transmite CAFR raportul anual prin completarea 

persoane juridice”. 

Raportarea anuala a membrilor Camerei  

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 a fost publicata Hotararea 

a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea 

or de plata si a obligatiilor declarative pentru 

In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei 

pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi; 

pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi; 

pentru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti; 

persoanelor fizice si persoanelor juridice care devin membri ai Camerei 

pentru persoanele fizice, consultanti fiscali activi; 

pentru persoanele fizice, consultanti fiscali inactivi; 

ntru persoanele fizice, consultanti fiscali asistenti; 

ntumul cotizatiilor 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Prezenta hotarare are in vedere prevederile r

reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrica

prevazute la sectiunea 3.7.2 din Orientari.

� Schema de ajutor de stat

(2014) 7287 final din 15 octombrie 2014.

� In cazul intreprinderilor electro

pe lista sectoarelor din anexa nr. 3 din Orientari, se utilizeaza datele estimate pentru 

primul an de activitate. Ulterior p

incadrarea intreprinderii in conditiile de eligibilitate stabilite de prezenta schema, 

urmand sa regularizeze sprijinul financiar acordat, dupa caz. 

� Pentru al doilea an de activitate se utilizeaza da

Pentru al treilea an de activitate se aplica media aritmetica a datelor aferente primilor 2 

ani de activitate. Incepand cu al patrulea an de activitate se utilizeaza media aritmetica a 

celor 3 ani anteriori. 

� Pentru anul 2014, exceptarea se aplica de la data de 1 decembrie 2014

cantitatea de energie electrica consumata de beneficiari dupa aceasta data.

Exceptarea unor categorii de consumatori finali 

de la aplicarea Legii nr. 220/2008

In Monitorul Oficial nr. 5 din 6 ianuarie 2015 a fost publicat 

5114/2014

Metodologiei de organizare, desfasurare si finalizare a programului 

speciala de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, 

dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pen

invatamantului postliceal sanitar.

Principalele prevederi 

� Programul special de revalorizare a formarii initiale

dobandita anterior datei de

sanitar, denumit in continuare programul special de revalorizare, se desfasoara pe o 

perioada de 3 ani incepand cu anul scolar 2014

� Se pot inscrie la programul special de revalorizare

Diploma de absolvire a Scolii Tehnice Sanitare (1978); Diploma/Certificat de absolvire a 

Scolii Postliceale/ Certificat de competente profesionale (liceu sanitar plus curs de 

echivalare scoala postliceala cu durata de 1 an); Di

Sanitare (1991—1994); Certificat de absolvire a Scolii Postliceale Sanitare (1992

Certificat de competente profesionale (2006

Revalorizarea formarii initiale de asistent medical generalist 

dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 4 din 5 ianuarie 2015 a fost publicata 

1104/2014 privind modificarea si completarea H.G. nr. 495/2014 pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor 

categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie. 

 

Prezenta hotarare are in vedere prevederile referitoare la ajutoare sub forma de 

reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrica din surse regenerabile 

sectiunea 3.7.2 din Orientari.  

Schema de ajutor de stat se aplica potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C 

7 final din 15 octombrie 2014. 

intreprinderilor electro-intensive infiintate de mai putin de un an 

pe lista sectoarelor din anexa nr. 3 din Orientari, se utilizeaza datele estimate pentru 

primul an de activitate. Ulterior primului an de activitate, Ministerul Economiei verifica 

incadrarea intreprinderii in conditiile de eligibilitate stabilite de prezenta schema, 

urmand sa regularizeze sprijinul financiar acordat, dupa caz.  

Pentru al doilea an de activitate se utilizeaza datele aferente primului an de activitate

Pentru al treilea an de activitate se aplica media aritmetica a datelor aferente primilor 2 

ani de activitate. Incepand cu al patrulea an de activitate se utilizeaza media aritmetica a 

 

anul 2014, exceptarea se aplica de la data de 1 decembrie 2014

cantitatea de energie electrica consumata de beneficiari dupa aceasta data.

Exceptarea unor categorii de consumatori finali 

de la aplicarea Legii nr. 220/2008 

In Monitorul Oficial nr. 5 din 6 ianuarie 2015 a fost publicat 

5114/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea 

Metodologiei de organizare, desfasurare si finalizare a programului 

speciala de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, 

dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pen

invatamantului postliceal sanitar. 

Programul special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, 

dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal 

sanitar, denumit in continuare programul special de revalorizare, se desfasoara pe o 

3 ani incepand cu anul scolar 2014—2015. 

Se pot inscrie la programul special de revalorizare asistentii medicali care poseda 

Diploma de absolvire a Scolii Tehnice Sanitare (1978); Diploma/Certificat de absolvire a 

Scolii Postliceale/ Certificat de competente profesionale (liceu sanitar plus curs de 

echivalare scoala postliceala cu durata de 1 an); Diploma de absolvire a Scolii Postliceale 

1994); Certificat de absolvire a Scolii Postliceale Sanitare (1992

Certificat de competente profesionale (2006—2009). 

Revalorizarea formarii initiale de asistent medical generalist 

dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 4 din 5 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

nr. 495/2014 pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor 

categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

ajutoare sub forma de 

din surse regenerabile 

se aplica potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C 

intensive infiintate de mai putin de un an si care se afla 

pe lista sectoarelor din anexa nr. 3 din Orientari, se utilizeaza datele estimate pentru 

rimului an de activitate, Ministerul Economiei verifica 

incadrarea intreprinderii in conditiile de eligibilitate stabilite de prezenta schema, 

tele aferente primului an de activitate. 

Pentru al treilea an de activitate se aplica media aritmetica a datelor aferente primilor 2 

ani de activitate. Incepand cu al patrulea an de activitate se utilizeaza media aritmetica a 

anul 2014, exceptarea se aplica de la data de 1 decembrie 2014 pentru 

cantitatea de energie electrica consumata de beneficiari dupa aceasta data. 

Exceptarea unor categorii de consumatori finali  

In Monitorul Oficial nr. 5 din 6 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea 

Metodologiei de organizare, desfasurare si finalizare a programului 

speciala de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, 

dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii 

de asistent medical generalist, 

1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal 

sanitar, denumit in continuare programul special de revalorizare, se desfasoara pe o 

stentii medicali care poseda 

Diploma de absolvire a Scolii Tehnice Sanitare (1978); Diploma/Certificat de absolvire a 

Scolii Postliceale/ Certificat de competente profesionale (liceu sanitar plus curs de 

ploma de absolvire a Scolii Postliceale 

1994); Certificat de absolvire a Scolii Postliceale Sanitare (1992—1995); 

Revalorizarea formarii initiale de asistent medical generalist  

dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007 
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Principalele prevederi

� Pe langa adjunctul Avocatului Poporului, pentru 

locurile de detentie

Bucuresti, isi desfasoara activitatea un numar de 11 angajati

personal de executie de specialitate cu studii juridice, 3 specialisti 

asistenti sociali, sociologi sau orice alte profesii necesare desfasurarii activitatii specifice 

si 4 angajati personal financiar, salarizare, resurse umane si administrativ.

� In cadrul celor 3 centre zonale din structura teritoriala a Do

torturii in locurile de detentie

centru zonal are in componenta: un angajat personal de executie de specialitate cu studii 

juridice, 2 specialisti 

necesare desfasurarii activitatii specifice si un angajat 

Legea privind organizarea si functionarea institutiei 

Avocatul Poporului a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 a fost publicata 

1183/2014

management si control al fondurilor europene structurale si de investitii 

2014

Principalele prevederi

� In conditiile art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, 

Fondurilor Europene este organismul care efectueaza desemnarea autoritatilor si 

organismelor cu rol in ges

2020 prevazute la art. 123 alin. (1), (2), (4) si (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 si 

asigura coordonarea acestora.

� In conditiile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 se nomina

Fondurilor Europene ca autoritate de management pentru Programul operational 

Infrastructura mare

Competitivitate, Programul operational Asistenta tehnica si Programul operational

Ajutorarea persoanelor defavorizate, avand responsabilitatea gestionarii si 

implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate fiecaruia dintre aceste 

programe, indeplinind functiile prevazute la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 

1.303/2013 si la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si 

al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunjj Europene, seria L, nr. 72 din 

12 martie 2014. 

Autoritatile implicate in sistemul de ma

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

 

In Monitorul Oficial nr. 6 din 6 ianuarie 2015 a fost publicata 

181/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 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.

Principalele prevederi 

Pe langa adjunctul Avocatului Poporului, pentru Domeniul privind prevenirea torturii 

locurile de detentie, in cadrul structurii centrale a Domeniului, inclusiv a Centrului zonal 

isi desfasoara activitatea un numar de 11 angajati, dintre care: 4 angajati 

personal de executie de specialitate cu studii juridice, 3 specialisti 

asistenti sociali, sociologi sau orice alte profesii necesare desfasurarii activitatii specifice 

si 4 angajati personal financiar, salarizare, resurse umane si administrativ.

3 centre zonale din structura teritoriala a Domeniului privind prevenirea 

torturii in locurile de detentie isi desfasoara activitatea un numar de 12 angajati. Fiecare 

centru zonal are in componenta: un angajat personal de executie de specialitate cu studii 

juridice, 2 specialisti — medici, psihologi, asistenti sociali, sociologi sau orice alte profesii 

necesare desfasurarii activitatii specifice si un angajat — personal administrativ.

Legea privind organizarea si functionarea institutiei 

Avocatul Poporului a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 a fost publicata 

1183/2014 privind nominalizarea autoritatilor implicate in sistemul de 

management si control al fondurilor europene structurale si de investitii 

2014–2020. 

Principalele prevederi 

In conditiile art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, 

Fondurilor Europene este organismul care efectueaza desemnarea autoritatilor si 

organismelor cu rol in gestionarea fondurilor europene structurale si de investitii 2014

2020 prevazute la art. 123 alin. (1), (2), (4) si (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 si 

asigura coordonarea acestora. 

In conditiile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 se nomina

Fondurilor Europene ca autoritate de management pentru Programul operational 

Infrastructura mare, Programul operational Capital uman, Programul operational 

Competitivitate, Programul operational Asistenta tehnica si Programul operational

Ajutorarea persoanelor defavorizate, avand responsabilitatea gestionarii si 

implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate fiecaruia dintre aceste 

programe, indeplinind functiile prevazute la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 

art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si 

al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunjj Europene, seria L, nr. 72 din 

Autoritatile implicate in sistemul de management 

si control al fondurilor europene 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 6 din 6 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 

enta a Guvernului 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. 

Domeniul privind prevenirea torturii in 

, in cadrul structurii centrale a Domeniului, inclusiv a Centrului zonal 

, dintre care: 4 angajati 

personal de executie de specialitate cu studii juridice, 3 specialisti — medici, psihologi, 

asistenti sociali, sociologi sau orice alte profesii necesare desfasurarii activitatii specifice 

si 4 angajati personal financiar, salarizare, resurse umane si administrativ. 

meniului privind prevenirea 

isi desfasoara activitatea un numar de 12 angajati. Fiecare 

centru zonal are in componenta: un angajat personal de executie de specialitate cu studii 

asistenti sociali, sociologi sau orice alte profesii 

personal administrativ. 

Legea privind organizarea si functionarea institutiei  

 

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 a fost publicata H.G. nr. 

privind nominalizarea autoritatilor implicate in sistemul de 

management si control al fondurilor europene structurale si de investitii 

In conditiile art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, Ministerul 

Fondurilor Europene este organismul care efectueaza desemnarea autoritatilor si 

structurale si de investitii 2014–

2020 prevazute la art. 123 alin. (1), (2), (4) si (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 si 

In conditiile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 se nominalizeaza Ministerul 

Fondurilor Europene ca autoritate de management pentru Programul operational 

, Programul operational Capital uman, Programul operational 

Competitivitate, Programul operational Asistenta tehnica si Programul operational 

Ajutorarea persoanelor defavorizate, avand responsabilitatea gestionarii si 

implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate fiecaruia dintre aceste 

programe, indeplinind functiile prevazute la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 

art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si 

al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai 

defavorizate persoane, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunjj Europene, seria L, nr. 72 din 

nagement  
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Principalele prevederi

� Ocuparea posturilor vacante de magistrat

se face prin concurs organizat de C

al Magistraturii, in con

� La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat

de Casatie si Justitie

art. 14alin. (2) lit. a)

procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in 

continuare Legea nr. 303/2004.

� Pot fi numiti in functi

baza concursului prevazut la art. 1, avocatii, notarii, personalul de specialitate juridica 

prevazut laart. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si grefierii cu studii superioare 

juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel 

putin 5 ani. 

� Conditiile de vechime

cererilor de inscriere

� Data, locul, modul de desfasurare a conc

taxei de inscriere, precum si cererea de inscriere tipizata (cuprinzand si optiunea 

candidatului pentru una dintre sectiile sau unul dintre compartimentele Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie) se stabilesc pri

propunerea Institutului National al Magistraturii si a Directiei resurse umane si 

organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 

� Lista posturilor scoase la concurs

hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inaltei Curti de Casatie si 

Justitie. 

� Datele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III

ale Consiliului Superior al M

aduc la cunostinta publica printr

Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.

� Cererile pentru inscrierea la c

termen de 20 de zile de la data publicarii datelor

Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

� Cuantumul taxei de inscriere la concu

pentru organizarea concursului. Taxa se plateste la casieria Consiliului Superior al 

Magistraturii. Chitantele se intocmesc in doua exemplare, din care primul exemplar i se 

va inmana candidatului.

CSM a adus modificari Regulamentului privind concursul pentru 

ocuparea posturilor vacante de magistrat

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 7 din 6 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 1255/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si 

desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor 

magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007.

Principalele prevederi 

Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National 

al Magistraturii, in conditiile prezentului regulament. 

concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte 

de Casatie si Justitie se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la 

art. 14alin. (2) lit. a)—e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 

procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in 

continuare Legea nr. 303/2004. 

Pot fi numiti in functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie

baza concursului prevazut la art. 1, avocatii, notarii, personalul de specialitate juridica 

prevazut laart. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si grefierii cu studii superioare 

idice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel 

Conditiile de vechime trebuie sa fie indeplinite la data expirarii perioadei de depunere a 

cererilor de inscriere. 

Data, locul, modul de desfasurare a concursului, calendarul de desfasurare, cuantumul 

taxei de inscriere, precum si cererea de inscriere tipizata (cuprinzand si optiunea 

candidatului pentru una dintre sectiile sau unul dintre compartimentele Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie) se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la 

propunerea Institutului National al Magistraturii si a Directiei resurse umane si 

organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  

Lista posturilor scoase la concurs, tematica si bibliografia de concurs se stabilesc prin 

hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inaltei Curti de Casatie si 

Datele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe paginile de internet 

ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii

aduc la cunostinta publica printr-un comunicat de presa al Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.

Cererile pentru inscrierea la concurs se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, 

termen de 20 de zile de la data publicarii datelor pe paginile de internet ale Consiliului 

Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. 

Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste in functie de cheltuielile necesare 

pentru organizarea concursului. Taxa se plateste la casieria Consiliului Superior al 

Magistraturii. Chitantele se intocmesc in doua exemplare, din care primul exemplar i se 

va inmana candidatului. 

odificari Regulamentului privind concursul pentru 

ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

nitorul Oficial nr. 7 din 6 ianuarie 2015 a fost publicata Hotararea 

a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si 

desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de 

asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007. 

asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie 

onsiliul Superior al Magistraturii si Institutul National 

asistent la Inalta Curte 

deplinesc conditiile prevazute la 

e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 

procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in 

asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe 

baza concursului prevazut la art. 1, avocatii, notarii, personalul de specialitate juridica 

prevazut laart. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si grefierii cu studii superioare 

idice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel 

trebuie sa fie indeplinite la data expirarii perioadei de depunere a 

, calendarul de desfasurare, cuantumul 

taxei de inscriere, precum si cererea de inscriere tipizata (cuprinzand si optiunea 

candidatului pentru una dintre sectiile sau unul dintre compartimentele Inaltei Curti de 

n hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la 

propunerea Institutului National al Magistraturii si a Directiei resurse umane si 

fia de concurs se stabilesc prin 

hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inaltei Curti de Casatie si 

a, pe paginile de internet 

agistraturii si Institutului National al Magistraturii si se 

un comunicat de presa al Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs. 

se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, in 

pe paginile de internet ale Consiliului 

se stabileste in functie de cheltuielile necesare 

pentru organizarea concursului. Taxa se plateste la casieria Consiliului Superior al 

Magistraturii. Chitantele se intocmesc in doua exemplare, din care primul exemplar i se 

odificari Regulamentului privind concursul pentru 

asistent la ICCJ 
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In Monitorul Oficia

nr. 1260/2014

aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

examenului de promovare in functii de executie a personalului de 

speci

aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului 

National al Magistraturii.

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament 

judecatorilor si procurorilor 

din cadrul Institutului National al Magistraturii, denumit in continuare personal asimilat.

� Regulamentul nu se aplica judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii

asimilat. 

� Promovarea in functii de executie

organizat anual, daca este cazul, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Directia 

resurse umane si organizare si, respectiv, de catr

prin Departamentul de concursuri si examene.

Conditii pentru inscrierea la examen

� Pentru a participa la 

indeplineasca, la data sustinerii probelor scrise, conditi

la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004privind statutul judecatorilor si procurorilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in functia de personal de 

specialitate juridica asimilat judecatorilor si pr

calificativul „Foarte bine” si sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani.

� Data, locul, modul de organizare a examenului

examen, aprobate de Plenul Consiliului Superio

resurse umane si organizare, sau de Consiliul stiintific al Institutului National al 

Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri si examene, dupa caz, se 

afiseaza la sediul Consiliului Superior al 

Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii, cu cel 

putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru examen.

� Cererile de inscriere la examen

examenului, la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii sau la Departamentul de concursuri si examene din cadrul Institutului 

National al Magistraturii, dupa caz.

� In cererea de inscriere la examen 

solicita sustinerea examenului, precum si materiile la care opteaza sa sustina examenul. 

Candidatul are dreptul de a reveni asupra optiunii formulate cu privire la materiile de 

examen pana la data expirarii termenului de inscriere.

� Examenul de promovare a personalului asimilat

de verificare a cunostintelor teoretice si practice, sub forma unui test

50 de intrebari. 

Regulamentul examenului de promovare in functii de executie a 

personalului de specialitate juridica a

procurorilor a suferit modificari

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

 

In Monitorul Oficial nr. 7 din 6 ianuarie 2015 a fost publicata 

nr. 1260/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

examenului de promovare in functii de executie a personalului de 

specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul 

aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului 

National al Magistraturii. 

Prezentul regulament se aplica personalului de specialitate juridica asimilat 

judecatorilor si procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si 

din cadrul Institutului National al Magistraturii, denumit in continuare personal asimilat.

Regulamentul nu se aplica judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii pe pos

Promovarea in functii de executie a personalului asimilat se face pe baza de examen, 

organizat anual, daca este cazul, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Directia 

resurse umane si organizare si, respectiv, de catre Institutul National al Magistraturii, 

prin Departamentul de concursuri si examene. 

Conditii pentru inscrierea la examen 

Pentru a participa la examenul de promovare, personalul asimilat trebuie sa 

indeplineasca, la data sustinerii probelor scrise, conditiile minime de vechime prevazute 

la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004privind statutul judecatorilor si procurorilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in functia de personal de 

specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, sa aiba la ultima evaluare 

calificativul „Foarte bine” si sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani.

Data, locul, modul de organizare a examenului, precum si tematica si bibliografia de 

examen, aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei 

resurse umane si organizare, sau de Consiliul stiintific al Institutului National al 

Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri si examene, dupa caz, se 

afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii ori al Institutului National al 

Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii, cu cel 

putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru examen. 

Cererile de inscriere la examen se depun, in termen de 10 zile de la publicarea datei 

, la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii sau la Departamentul de concursuri si examene din cadrul Institutului 

National al Magistraturii, dupa caz. 

ere la examen candidatul va preciza gradul profesional pentru care 

solicita sustinerea examenului, precum si materiile la care opteaza sa sustina examenul. 

Candidatul are dreptul de a reveni asupra optiunii formulate cu privire la materiile de 

la data expirarii termenului de inscriere. 

Examenul de promovare a personalului asimilat consta in sustinerea unei probe scrise 

de verificare a cunostintelor teoretice si practice, sub forma unui test

Regulamentul examenului de promovare in functii de executie a 

personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si 

procurorilor a suferit modificari 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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l nr. 7 din 6 ianuarie 2015 a fost publicata Hotararea 

a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

examenului de promovare in functii de executie a personalului de 

alitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul 

aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului 

se aplica personalului de specialitate juridica asimilat 

din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si 

din cadrul Institutului National al Magistraturii, denumit in continuare personal asimilat. 

Regulamentul nu se aplica judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul Consiliului 

si al Institutului National al Magistraturii pe posturi de personal 

a personalului asimilat se face pe baza de examen, 

organizat anual, daca este cazul, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Directia 

e Institutul National al Magistraturii, 

, personalul asimilat trebuie sa 

ile minime de vechime prevazute 

la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004privind statutul judecatorilor si procurorilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in functia de personal de 

ocurorilor, sa aiba la ultima evaluare 

calificativul „Foarte bine” si sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani. 

, precum si tematica si bibliografia de 

r al Magistraturii, la propunerea Directiei 

resurse umane si organizare, sau de Consiliul stiintific al Institutului National al 

Magistraturii, la propunerea Departamentului de concursuri si examene, dupa caz, se 

Magistraturii ori al Institutului National al 

Magistraturii, dupa caz, si se publica pe paginile de internet ale acestor institutii, cu cel 

zile de la publicarea datei 

, la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii sau la Departamentul de concursuri si examene din cadrul Institutului 

candidatul va preciza gradul profesional pentru care 

solicita sustinerea examenului, precum si materiile la care opteaza sa sustina examenul. 

Candidatul are dreptul de a reveni asupra optiunii formulate cu privire la materiile de 

consta in sustinerea unei probe scrise 

de verificare a cunostintelor teoretice si practice, sub forma unui test-grila ce cuprinde 

Regulamentul examenului de promovare in functii de executie a 

similat judecatorilor si 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi

� Metodologia se aplica in scopul adoptarii la nivelul tuturor structurilor Ministerului 

Educatiei Nationale a unor masuri de control si/sau prevenire

determina posibilitatea de aparitie a unor fapte de coruptie,

la un nivel acceptabil atat probabilitatea de aparitie a acestora, cat si impactul resimtit la 

nivelul activitatilor ministerului sau la nivelul structurilor subordonate/coordonate 

Ministerului Educatiei Nationale.

� Conducatorii structurilor Ministerului Educatiei Nationale sunt obligati sa asigure 

implementarea prezentei metodologii

limiteze expunerea la riscuri de coruptie a personalului.

� Ministerul Educatiei Nationale poate co

Generala Anticoruptie

competente in domeniu.

Managementul riscurilor de coruptie in cadrul 

Principalele prevederi

� Pentru determinarea prezentei in organism a substantelor psihoactive

• mostra de sange in cantitate de 15 ml

• o mostra de urina in cantitate de cel putin 20 ml.

� Mostra de sange recoltata va fi imediat distribuita in mod egal in cantitati de cate 5 ml

in 3 tuburi speciale de recoltare vidate, un tub special vidat care nu contine substante 

anticoagulante si doua t

� Mostra de urina care, de regula, se recolteaza dupa mostra de sange

oarecare interval de timp necesar acumularii urinei, va fi recoltata in flaconul special din 

trusa standard. 

� Supravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu 

traficul rutier pana la recoltarea mostrei de urina sau, dupa caz, a celei de sange revine 

politistului rutier. 

Au fost modificate Normele metodologice privind recoltarea 

mostrelor biologice in vederea probatiunii judiciare

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 a fost publicat 

5113/2014 al ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea 

Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul 

Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitatilor 

subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul 

preuniversitar. 

rincipalele prevederi 

Metodologia se aplica in scopul adoptarii la nivelul tuturor structurilor Ministerului 

Educatiei Nationale a unor masuri de control si/sau prevenire, adaptate cauzelor care 

determina posibilitatea de aparitie a unor fapte de coruptie, astfel incat sa fie mentinute 

la un nivel acceptabil atat probabilitatea de aparitie a acestora, cat si impactul resimtit la 

nivelul activitatilor ministerului sau la nivelul structurilor subordonate/coordonate 

Ministerului Educatiei Nationale. 

ii structurilor Ministerului Educatiei Nationale sunt obligati sa asigure 

implementarea prezentei metodologii si sa aplice masuri de prevenire/control care sa 

limiteze expunerea la riscuri de coruptie a personalului. 

Ministerul Educatiei Nationale poate colabora, in baza unui protocol, cu Directia 

Generala Anticoruptie, cu Serviciul Roman de Informatii sau cu alte structuri/institutii cu 

competente in domeniu. 

Managementul riscurilor de coruptie in cadrul 

Ministerului Educatiei Nationale 

In Monitorul Oficial nr. 10 din 7 ianuarie 2015 a fost publicat 

1621/2014 al ministrului Sanatatii privind modificarea Normelor 

metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul mostrelor 

biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau 

a prezentei in organism a substantelor psihoactive in cazul persoanelor 

implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, 

aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.512/2013.

Principalele prevederi 

determinarea prezentei in organism a substantelor psihoactive

mostra de sange in cantitate de 15 ml; 

o mostra de urina in cantitate de cel putin 20 ml. 

Mostra de sange recoltata va fi imediat distribuita in mod egal in cantitati de cate 5 ml

in 3 tuburi speciale de recoltare vidate, un tub special vidat care nu contine substante 

anticoagulante si doua tuburi speciale vidate ce contin o substanta anticoagulanta.

Mostra de urina care, de regula, se recolteaza dupa mostra de sange

oarecare interval de timp necesar acumularii urinei, va fi recoltata in flaconul special din 

upravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu 

pana la recoltarea mostrei de urina sau, dupa caz, a celei de sange revine 

 

fost modificate Normele metodologice privind recoltarea 

mostrelor biologice in vederea probatiunii judiciare

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

ui Educatiei Nationale pentru aprobarea 

Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul 

Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitatilor 

subordonate/coordonate a caror activitate vizeaza invatamantul 

Metodologia se aplica in scopul adoptarii la nivelul tuturor structurilor Ministerului 

, adaptate cauzelor care 

astfel incat sa fie mentinute 

la un nivel acceptabil atat probabilitatea de aparitie a acestora, cat si impactul resimtit la 

nivelul activitatilor ministerului sau la nivelul structurilor subordonate/coordonate 

ii structurilor Ministerului Educatiei Nationale sunt obligati sa asigure 

si sa aplice masuri de prevenire/control care sa 

labora, in baza unui protocol, cu Directia 

, cu Serviciul Roman de Informatii sau cu alte structuri/institutii cu 

Managementul riscurilor de coruptie in cadrul  

In Monitorul Oficial nr. 10 din 7 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Sanatatii privind modificarea Normelor 

metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul mostrelor 

biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau 

or psihoactive in cazul persoanelor 

implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, 

aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.512/2013. 

determinarea prezentei in organism a substantelor psihoactive se recolteaza: 

Mostra de sange recoltata va fi imediat distribuita in mod egal in cantitati de cate 5 ml 

in 3 tuburi speciale de recoltare vidate, un tub special vidat care nu contine substante 

uburi speciale vidate ce contin o substanta anticoagulanta. 

Mostra de urina care, de regula, se recolteaza dupa mostra de sange, chiar si dupa un 

oarecare interval de timp necesar acumularii urinei, va fi recoltata in flaconul special din 

upravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu 

pana la recoltarea mostrei de urina sau, dupa caz, a celei de sange revine 

fost modificate Normele metodologice privind recoltarea  

mostrelor biologice in vederea probatiunii judiciare 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele prevederi

� Prezentul capitol cuprinde 

omologarea nationala de tip a vehiculelor noi

prevazut la pct. 2 si care sun

partii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, cu scopul de a facilita inmatricularea, 

inregistrarea sau comer

� In cadrul prezentului capitol, prin 

nationala de tip de serie mica a intregului vehicul.

� Cererea pentru acordarea omologarii nationale de tip

producatorul vehiculului.

� Pentru fiecare tip de vehicul va fi inaintata RAR cate o cere

de tip separata. 

Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de 

identitate a vehiculel

In Monitorul Oficial nr. 13 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat 

131/2014 

metodologi

meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si 

acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobate 

prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.39/2009.

Principalele prevederi 

� Invalizii, ranitii, cei care au dobandit afectiuni fizice

decedati, precum si insotitorii invalizilor de gradul I 

comemorative organizate de Ministerul Apararii Nationale

• comandantilor de unitati militare/garnizoane, pentru cele organizate pe plan 

local; 

• sefilor categoriilor de forte ale armatei, pentru cele organizate de aceste 

structuri; 

• sefului Statului Major

organizate la nivelul acestei structuri, precum si pentru cele organizate la nivelul 

MApN. 

� In situatia participarii la actiunile festive sau comemorative

invalid si cel care a dobandit afectiuni fizice, precum si urmasii personalului decedat ca 

urmare a participarii la actiuni militare, care se afla in raporturi de serviciu/de munca cu 

MApN, se considera in interes de serviciu si 

transport dus/intors la/de la domiciliu

la care are dreptul. 

Recunoasterea meritelor personalului armatei 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 10 din 7 ianuarie 2015 a fost publicat 

1650/2014 al ministrului Transporturilor pentru modificarea si 

completarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea 

cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a 

produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul 

ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003.

Principalele prevederi 

Prezentul capitol cuprinde dispozitiile administrative si cerintele tehnice pentru 

omologarea nationala de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare 

prevazut la pct. 2 si care sunt produse in limitele cantitative stabilite in sectiunea 2 a 

partii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, cu scopul de a facilita inmatricularea, 

inregistrarea sau comercializarea acestora in Romania. 

In cadrul prezentului capitol, prin omologare nationala de tip se intelege omologarea 

nationala de tip de serie mica a intregului vehicul. 

Cererea pentru acordarea omologarii nationale de tip va fi inaintata RAR de catre 

producatorul vehiculului. 

Pentru fiecare tip de vehicul va fi inaintata RAR cate o cerere de omologare nationala 

Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de 

identitate a vehiculelor rutiere au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 13 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat 

131/2014 al MApN pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoasterea 

meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si 

acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobate 

prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.39/2009.

 

Invalizii, ranitii, cei care au dobandit afectiuni fizice, sotul/sotia, copiii si parintii celor 

decedati, precum si insotitorii invalizilor de gradul I pot participa la actiunile festive sau 

ive organizate de Ministerul Apararii Nationale, la invitatia:

comandantilor de unitati militare/garnizoane, pentru cele organizate pe plan 

sefilor categoriilor de forte ale armatei, pentru cele organizate de aceste 

sefului Statului Major General sau a persoanei desemnate de acesta, pentru cele 

organizate la nivelul acestei structuri, precum si pentru cele organizate la nivelul 

situatia participarii la actiunile festive sau comemorative, personalul armatei ranit, 

re a dobandit afectiuni fizice, precum si urmasii personalului decedat ca 

urmare a participarii la actiuni militare, care se afla in raporturi de serviciu/de munca cu 

, se considera in interes de serviciu si beneficiaza de decontarea cheltuielilor de 

ransport dus/intors la/de la domiciliu sau de documente militare de transport, la clasa 

Recunoasterea meritelor personalului armatei 

participant la actiuni militare 

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 10 din 7 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Transporturilor pentru modificarea si 

completarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea 

i de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a 

RNTR 2, aprobate prin Ordinul 

ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003. 

dispozitiile administrative si cerintele tehnice pentru 

care fac parte din domeniul de aplicare 

t produse in limitele cantitative stabilite in sectiunea 2 a 

partii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, cu scopul de a facilita inmatricularea, 

se intelege omologarea 

va fi inaintata RAR de catre 

re de omologare nationala 

Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de 

or rutiere au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 13 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

pentru modificarea si completarea Normelor 

nr. 82/2006 pentru recunoasterea 

meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si 

acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobate 

prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.39/2009. 

, sotul/sotia, copiii si parintii celor 

pot participa la actiunile festive sau 

, la invitatia: 

comandantilor de unitati militare/garnizoane, pentru cele organizate pe plan 

sefilor categoriilor de forte ale armatei, pentru cele organizate de aceste 

General sau a persoanei desemnate de acesta, pentru cele 

organizate la nivelul acestei structuri, precum si pentru cele organizate la nivelul 

personalul armatei ranit, 

re a dobandit afectiuni fizice, precum si urmasii personalului decedat ca 

urmare a participarii la actiuni militare, care se afla in raporturi de serviciu/de munca cu 

beneficiaza de decontarea cheltuielilor de 

sau de documente militare de transport, la clasa 

Recunoasterea meritelor personalului armatei  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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In Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat 

192/2014 

Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii 

pentru Ordine Publica, aprobat 

interne nr. 160/2013.

Principalele prevederi 

� Catedra formare profesionala continua se subordoneaza direct directorului Institutului

si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiectiv specific formarea 

dezvoltarea de competente necesare desfasurarii activitatilor profesionale, potrivit 

cerintelor posturilor/functiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare 

profesionala, in domeniile ordine publica, prevenirea si combaterea tuturor forme

discriminare, prevenirea si combaterea torturii si relelor tratamente, criminalistica, 

circulatie rutiera, pregatire fizica si arte martiale, instructia tragerii cu a

dotare si altele. 

� Serviciul metodica si proiectare didactica 

Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective 

specifice: 

• asigurarea calitatii procesului de formare profesionala

perspectiva activitatilor de predare 

• dezvoltarea proiectarii didactice

si continua prin adaptarea obiectivelor, continuturilor, metodelor si mijloacelor 

de invatare, precum si a instrumentelor de evaluare, in vederea dobandirii 

competentelor profesionale necesare personalului MAI;

• gestionarea evidentei participantilor

cursurilor/programelor de formare profesionala desfasurate in Institut;

• asigurarea accesului cursantilor si personalului propriu l

din Institut. 

� Biroul cercetare stiintifica, programe, studii si analize se subordoneaza direct 

directorului Institutului 

obiective specifice urmatoarele:

noile provocari societale, subsumate domeniului specific de activitate;

derularea de proiecte, inclusiv cu finantare nerambursabila, in scopul dezvoltarii 

procesului educational si sprijinirii cerceta

Functionarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2015 a fost 

nr. 1/2015

de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 

Nationale a Romaniei este de 

BNR a stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat 

192/2014 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii 

pentru Ordine Publica, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor 

interne nr. 160/2013. 

 

Catedra formare profesionala continua se subordoneaza direct directorului Institutului

si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiectiv specific formarea 

dezvoltarea de competente necesare desfasurarii activitatilor profesionale, potrivit 

cerintelor posturilor/functiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare 

profesionala, in domeniile ordine publica, prevenirea si combaterea tuturor forme

discriminare, prevenirea si combaterea torturii si relelor tratamente, criminalistica, 

circulatie rutiera, pregatire fizica si arte martiale, instructia tragerii cu a

Serviciul metodica si proiectare didactica se subordoneaza direct directorului 

Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective 

asigurarea calitatii procesului de formare profesionala desfasurat in Institut din 

perspectiva activitatilor de predare – invatare-evaluare; 

dezvoltarea proiectarii didactice a programelor de formare profesionala initiala 

si continua prin adaptarea obiectivelor, continuturilor, metodelor si mijloacelor 

de invatare, precum si a instrumentelor de evaluare, in vederea dobandirii 

telor profesionale necesare personalului MAI; 

gestionarea evidentei participantilor si a actelor de studii pentru absolventii 

cursurilor/programelor de formare profesionala desfasurate in Institut;

asigurarea accesului cursantilor si personalului propriu la fondul bibliotecilor 

 

Biroul cercetare stiintifica, programe, studii si analize se subordoneaza direct 

directorului Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca 

obiective specifice urmatoarele: dezvoltarea cercetarii stiintifice orientate in special pe 

noile provocari societale, subsumate domeniului specific de activitate;

derularea de proiecte, inclusiv cu finantare nerambursabila, in scopul dezvoltarii 

procesului educational si sprijinirii cercetarii stiintifice. 

ctionarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2015 a fost publicata Circulara 

nr. 1/2015 a Bancii Nationale a Romaniei privind nivelul ratei dobanzii 

de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 

 

Incepand cu data de 8 ianuarie 2015, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

Nationale a Romaniei este de 2,5% pe an. 

BNR a stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii 

prin Ordinul ministrului afacerilor 

Catedra formare profesionala continua se subordoneaza direct directorului Institutului 

si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiectiv specific formarea si 

dezvoltarea de competente necesare desfasurarii activitatilor profesionale, potrivit 

cerintelor posturilor/functiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare 

profesionala, in domeniile ordine publica, prevenirea si combaterea tuturor formelor de 

discriminare, prevenirea si combaterea torturii si relelor tratamente, criminalistica, 

circulatie rutiera, pregatire fizica si arte martiale, instructia tragerii cu armamentul din 

doneaza direct directorului 

Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective 

desfasurat in Institut din 

a programelor de formare profesionala initiala 

si continua prin adaptarea obiectivelor, continuturilor, metodelor si mijloacelor 

de invatare, precum si a instrumentelor de evaluare, in vederea dobandirii 

si a actelor de studii pentru absolventii 

cursurilor/programelor de formare profesionala desfasurate in Institut; 

a fondul bibliotecilor 

Biroul cercetare stiintifica, programe, studii si analize se subordoneaza direct 

si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca 

etarii stiintifice orientate in special pe 

noile provocari societale, subsumate domeniului specific de activitate; initierea si 

derularea de proiecte, inclusiv cu finantare nerambursabila, in scopul dezvoltarii 

ctionarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica 

publicata Circulara 

a Bancii Nationale a Romaniei privind nivelul ratei dobanzii 

, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

BNR a stabilit nivelul ratei dobanzii de referinta 
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In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat 

5144/2014

desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a

a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in 

anul scolar 2014

 

Principalele prevederi 

� Se aproba organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a

a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national

2014—2015, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv 

ale unui examen de bacalaureat national, precum si cu scopul de a

obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar, la finalul studiilor 

gimnaziale/liceale. 

� Se aproba Calendarul simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a

simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national

2015, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordi

Calendarul simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a

scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014

 

Simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a

 

23 februarie 2015 

24 februarie 2015 

25 februarie 2015 

6 martie 2015 

Simularea probelor 

claselor a XI

2 martie 2015 

3 martie 2015 

4 martie 2015 

6 martie 2015 

12 martie 2015 

 

MEN a aprobat desfasurarea simularii evaluarii nationale pentr

clasei a VIII

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

 

In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat 

5144/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind organizarea si 

desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a

simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in 

anul scolar 2014—2015. 

organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a

simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national

2015, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv 

ale unui examen de bacalaureat national, precum si cu scopul de a optimiza rezultatele 

obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar, la finalul studiilor 

Calendarul simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a

simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014

2015, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Calendarul simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si al simularii probelor 

scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2014—

Simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a din anul scolar 2014

Simulare Limba si literatura romana — proba scrisa

Simulare Matematica — proba scrisa 

Simulare Limba si literatura materna — proba scrisa

Afisarea rezultatelor 

 

 

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national pentru elevii 

XI-a si a XII-a din anul scolar 2014—2015 martie 2015

 

 

Simularea probei E)a) — proba scrisa — Limba si

romana 

Simularea probei E)b) — proba scrisa — Limba si literatura 

materna 

Simularea probei E)c) — proba scrisa — Proba obligatorie 

a profilului 

Simularea probei E)d) — proba scrisa — 

a profilului si specializarii (numai pentru elevii clasei a

Afisarea rezultatelor 

MEN a aprobat desfasurarea simularii evaluarii nationale pentr

clasei a VIII-a si pentru examenul de bacalaureat

este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 

al ministrului Educatiei Nationale privind organizarea si 

desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si 

simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in 

organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si 

simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 

2015, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv 

optimiza rezultatele 

obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar, la finalul studiilor 

Calendarul simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si al 

, in anul scolar 2014—

 

a si al simularii probelor 

—2015 

a din anul scolar 2014—2015 

proba scrisa 

proba scrisa 

scrise ale examenului de bacalaureat national pentru elevii 

2015 martie 2015 

Limba si literatura 

Limba si literatura 

Proba obligatorie 

 Proba la alegere 

profilului si specializarii (numai pentru elevii clasei a XII-a) 

MEN a aprobat desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii 

a si pentru examenul de bacalaureat 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 

 

  

EPSO > procedura de selectie pe baza sustinerii unor teste in vederea intocmirii unei liste de rezerva 

pentru recrutarea de functionari pentru institutiile UE pe 3 domenii: 1. Sprijin administrativ; 2. Sprijin 

financiar; 3. Sprijin in materie de secretariat. 
 

Numar de candidati: 

 Gradul SC 1 Gradul SC 2 

Domeniul 1  104 35 

Domeniul 2  80 30 

Domeniul 3  147 99 

 

Inscriere: Inscrierea se face pe cale electronica, urmand instructiunile furnizate pe site-ul internet al 

EPSO si, in special, in Manualul pentru inscrierea online.  

Termen-limita (inclusiv validarea): 10 februarie 2015, ora 12.00 (dupa-amiaza), ora Bruxelles-ului. 

 

Concursuri europene 
 

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

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

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

 

Programul „Prima casa” ar putea avea un plafon 

suplimentar de garantare 
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 8 ianuarie un proiect 

de Hotarare pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 

717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului 

„Prima casa”. 

Conform notei de fundamentare, prezenta hotarare se propune alocarea unui plafon suplimentar 

de garantare pentru anul 2015 in valoare de 2.500 milioane lei. 

 

De asemenea se prevede posibilitatea utilizarii in anul 2015 a diferentei nealocate din plafonul 

alocat anului 2014, precum si a diferentei neutilizate pana la data de 31.12.2014 din sumele 

alocate finantatorilor din plafonul disponibil in anul 2014. 

 

Suma reprezentand diferenta ramasa neutilizata si/sau nealocata din anul 2014 se va publica pe 

site-ul Ministerului Finantelor Publice si al FNGCIMM in maximum 5 zile de la data publicarii 

acesteia in Monitorul Oficial. 

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

asteptate pe adresa de e-mail publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare. 
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• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 

prevazut la art. II alin. (4) din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind 

functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelo

consumatoare de combustibil;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 

35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 

215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lem

pe picior; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din O.U.G. 

nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea A

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

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

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin 

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

parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010;

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica 

elevilor si studentilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament 

colectiv in valori mobiliare si soci

completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative; 

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

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar

 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 91/2013 

privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Intelegerii in domeniul 

securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata 

la Quebec, la 19 noiembrie 2013;

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

 

Decrete semnate 

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2014 privind prorogarea termenului 

prevazut la art. II alin. (4) din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind 

functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelo

consumatoare de combustibil; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 

35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

gerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 

215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lem

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din O.U.G. 

nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare intre Uniunea Europeana si 

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

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

d promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin 

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

parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010; 

ivind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament 

colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si completarea unor 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar

• Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 91/2013 

privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Intelegerii in domeniul 

securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata 

la Quebec, la 19 noiembrie 2013; 

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

14 
33/2014 privind prorogarea termenului 

prevazut la art. II alin. (4) din O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind 

functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 

35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 

gerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din O.U.G. 

cordului de cooperare intre Uniunea Europeana si 

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

 

d promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin 

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

ivind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament 

etatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si completarea unor 

. 102/2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 
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Principiile de baza in interpretarea si aplicarea dreptului

In cadrul acestei discipline se formeaza pilonii

stiinta), aici formulandu

categoriile fundamentale ale dreptului

Va dorim lectura placuta 

 

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Principiile de baza in interpretarea si aplicarea dreptului

In cadrul acestei discipline se formeaza pilonii dreptului (dreptul ca 

stiinta), aici formulandu-se notiunile, conceptele, principiile si 

categoriile fundamentale ale dreptului. 

Problemele de Teoria generala a dreptului 

sunt universale, indiferent de sistemul de 

drept.  

 

Este adevarat ca dreptul ramane, in princi

pal, national, dar in cadrul TGD se regaseste 

acel limbaj comun atat de necesar comuni

rii in stiinta dreptului, independent de dife

rentele fiecaruia, de sistemul de drept din 

care facem parte fiecare. 

 

Teoria generala a dreptului este o disciplina 

de sinteza, care ofera o viziune de ansamblu 

asupra dreptului si care are scopul de a 

generaliza si de a abstractiza
 

Autor: Simona Cristea 

Teoria generala a dreptului 

Editura C.H. Beck, 2015 

 

 

publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Principiile de baza in interpretarea si aplicarea dreptului 

dreptului (dreptul ca 

se notiunile, conceptele, principiile si 

Problemele de Teoria generala a dreptului 

sunt universale, indiferent de sistemul de 

Este adevarat ca dreptul ramane, in princi-

al, national, dar in cadrul TGD se regaseste 

acel limbaj comun atat de necesar comunica-

rii in stiinta dreptului, independent de dife-

tele fiecaruia, de sistemul de drept din 

Teoria generala a dreptului este o disciplina 

sinteza, care ofera o viziune de ansamblu 

asupra dreptului si care are scopul de a 

generaliza si de a abstractiza. 
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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 av
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reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  


