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Rata accizei pentru motorina în agricultură a fost actualizată 

 

În Monitorul Oficial nr. 793 din 26 octombrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 880/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative 
privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură. 

 Principalele prevederi 

 rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricul-
tură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este de 99,498 lei/1.000 litri; 

 valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 
3.334.037,25 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MADR; 

 suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015 este de 270.697,250 mii lei și se 
asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pe anul 2015; 

 valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 
759.250 mii lei, din care 238.202,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și 
ecvine, respectiv 521.047,15 mii lei pentru speciile ovine și caprine; 

Calendarul examenului de definitivare în învățământ a fost stabilit 

 
În Monitorul Oficial nr. 794 din 26 octombrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 5.510/2015 privind aprobarea Calendarului de organizare și 
desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul 
școlar 2015-2016. 

 Calendarul examenului: 

 

până la 30 octombrie 
2015 

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/ 
Comisiei de examen a municipiului București 

până la 20 noiembrie 
2015 

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ, transmiterea dosarelor 
de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora 

23 noiembrie - 
18 decembrie 2015 

Înregistrarea candidaților în aplicație 
Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului 
de înscriere 

până la 17 iunie 2016 Efectuarea inspecțiilor la clasă 

17-30 iunie 2016 Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în 
aplicația electronică 

4 august 2016 Susținerea probei scrise 

11 august 2016 Afișarea rezultatelor 

11-12 august 2016 Înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de 
evaluare/contestații 

12-17 august 2016 Soluționarea contestațiilor 

18 august 2016 Afișarea rezultatelor finale 

19-30 august 2016 Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu candidații ad-
miși și validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației  
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Modificări privind combaterea dopajului în sport 

În Monitorul Oficial nr. 793 din 26 octombrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 243/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. 

 
Principalele prevederi 

 testările doping pot fi efectuate de către ofițerii de control doping, precum și de către 
personalul din cadrul Agenției împuternicit în acest sens de către președintele acesteia; 

 Agenția informează sportivul în cauză și federația sportivă națională responsabilă, Ministe-
rul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federația internațională responsabilă și 
Agenția Mondială Anti-Doping asupra: a) rezultatului constatat; b) reglementărilor anti-
doping încălcate; c) dreptului sportivului de a cere, în scris, în termen de 48 de ore de la 
notificare, analiza probei B, precum și perioada aleasă, iar dacă refuză își pierde acest drept; 
d) locului unde se desfășoară analiza probei B, precum și perioadele comunicate de 
laborator în acest sens; e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de 
documente pentru probele A și B; f) dreptului sportivului de a accepta în scris suspendarea 
provizorie până la organizarea audierii; g) dreptului de a fi prezent personal sau prin 
reprezentant la analiza probei B, dacă aceasta este solicitată; h) dreptului sportivului sau al 
personalului asistent al acestuia de a renunța la audiere, fie în mod expres, fie când nu 
contestă acuzația Agenției referitoare la faptul că a avut loc o încălcare a reglementărilor 
anti-doping, în termen de 10 zile de la primirea notificării; 

 suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A pentru 
substanțe nespecifice sau pentru utilizarea unei metode interzise, este obligatorie; 

 în tot cuprinsul Legii nr. 227/2006, sintagma „Direcția cercetare și laborator control doping” 
se înlocuiește cu sintagma „Laboratorul de control doping”. În tot cuprinsul actului 
normativ, cuvântul „antidoping” se înlocuiește cu cuvântul „anti-doping”. 

MADR va avea cu aproape 1000 de posturi mai mult în schema de personal 

În Monitorul Oficial nr. 800 din 28 octombrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 879/2015 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1185/2014 
privind organizarea şi funcţionarea MADR. 

Principalele prevederi 

 numărul maxim de posturi ale MADR şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 12.337, 
din care 908 – aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente 
cabinetului ministrului; anterior, numărul maxim de posturi era de 11.342, din care 866 — 
aparatul propriu al ministerului; 

 posturile sunt împărțite astfel:  

 I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al 
ministerului – 6.661 de posturi;  

 II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat 
– 5.305 posturi. 
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România a ratificat Acordul FATCA cu Statele Unite 

 
  

Noua lege-cadru în asigurări a fost publicată 

În Monitorul Oficial nr. 800 din 28 octombrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare. 

Principalele prevederi 

 legea reglementează:  
a) autorizarea şi funcţionarea societăţilor de asigurare şi reasigurare cu sediul pe teritoriul 
României;  
b) supravegherea desfăşurării activităţii societăţilor prevăzute la lit. a) în România, pe teritoriul 
celorlalte state membre şi pe teritoriul statelor terţe;  
c) autorizarea, funcţionarea şi supravegherea sucursalelor societăţilor din state terţe;  
d) supravegherea grupurilor de asigurare şi de reasigurare;  
e) atribuţiile Autorităţii de Supraveghere Financiară; 

 Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor este 
modificată masiv prin noul act, inclusiv ca titlu; astfel, legea va avea următorul titlu: „Legea 
privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări”; obiectul de 
reglementare îl constituie organizarea şi funcţionarea intermediarilor în asigurări şi reasigurări 
şi supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi 
în legătură cu acestea, mai restrâns decât în prezent, fiind eliminată organizarea societăţilor 
de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale; 

 noua lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, cu excepţia prevederilor art. 166 alin. (1)-(3) 
(care reglementează competențele ASF), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării 

 

În Monitorul Oficial nr. 808 din 30 octombrie 2015 a fost publicată Legea 
nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite 
ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și 
pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015. 

Principalele prevederi 

 FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de prevederi legislative 
din domeniul fiscal introduse în legislaţia americană în anul 2010 şi care se aplică începând cu 
1 iulie 2014; 

 conform acestor prevederi din legislaţia americană, a fost instituită obligaţia pe cale 
unilaterală, pentru instituţiile financiare nerezidente în SUA (inclusiv pentru instituţiile 
financiare române) la care cetăţenii sau rezidenţii americani au deschise conturi, de a 
transmite în mod automat, direct sau prin intermediul autorităţilor fiscale ale statelor lor de 
rezidenţă, informaţii financiare legate de cetăţenii sau rezidenţii americani respectivi; 

 neconformarea acestor instituţii financiare la această obligaţie se sancţionează prin aplicarea 
unui impozit cu reţinere la sursă de 30% asupra oricăror plăţi de natura dobânzilor, 
dividendelor, chiriilor, primelor, anuităţilor, compensărilor, remuneraţiilor, onorariilor şi altor 
câştiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obţinute din surse americane de 
respectivele instituţii financiare nerezidente în SUA. 
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  28 noiembrie a fost declarată Ziua Bucovinei 

În Monitorul Oficial nr. 808 din 30 octombrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua 
Bucovinei. 

 
Principalele prevederi 

 cu prilejul sărbătoririi zilei autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și 
instituțiile publice pot organiza manifestări cu caracter cultural-științific; 

 fondurile necesare organizării evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilei Bucovinei pot fi 
asigurate din bugetele locale sau, după caz, din bugetele autorităților administrației publice 
centrale ori ale instituțiilor publice. 

Noi dispoziții privind gestionarea deșeurilor de ambalaje 

În Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 149/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje. 

Principalele prevederi 

 legea reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii 
sau reducerii impactului asupra mediului, aplicându-se cu respectarea prevederilor specifice 
de calitate existente pentru ambalaje privind siguranța, protecția sănătății și igiena produselor 
ambalate, a cerințelor de transport și a normelor privind gestionarea deșeurilor periculoase; 

 sunt supuse prevederilor legii toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din 
care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în 
gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, 
indiferent de modul de generare. 

  

Numărul comisiilor permanente ale Senatului a fost mărit 

În Monitorul Oficial nr. 800 din 28 octombrie 2015 a fost publicată 
Hotărârea nr. 70/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din 
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005. 

 
Principalele prevederi 

 se introduce printre comisiile permanente ale Senatului și Comisia pentru 
constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 
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Hotărâri prealabile admise privind Statutul magistraților 

În Monitorul Oficial nr. 797 din 27 octombrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 23 din 29 iunie 2015, iar în Monitorul Oficial nr. 803 din 
29 octombrie 2015 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 26 din 21 
septembrie 2015 ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în materie civilă referitoare la interpretarea unor dispoziții din 
Statutul judecătorilor și procurorilor. 

 Decizia ICCJ nr. 23 din 29 iunie 2015 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Alba Iulia - Secția pentru 
conflicte de muncă și asigurări sociale și a stabilit că: 

În interpretarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor (…) și art. 7 alin. (1), (2) și (3) din H.G. nr. 1275/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 (…) și 
ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, 
republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru 
creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, drepturile acordate prin hotărâri 
judecătorești irevocabile privind creșterile salariale de 2%, 5% și 11% prevăzute de O.G. 
nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului 
bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 
în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate 
publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se 
încadrează în sintagma de „indemnizație avută” și vor fi luate în considerare la stabilirea 
pensiei de serviciu a magistraților. 

 

 Decizia ICCJ nr. 26 din 21 septembrie 2015 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Constanța - Secția I civilă și a 
stabilit că: 

Majorarea prevăzută de dispozițiile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, de 1% pentru fiecare an care depășește vechimea minimă de 25 ani, se aplică 
în condițiile în care în calculul vechimii de 25 de ani, ca și pentru vechimea ce depășește 
această limită se au în vedere și perioadele desfășurate de către beneficiarii pensiei de 
serviciu în activitățile și funcțiile conexe celor de judecător și procuror, expres prevăzute 
de art. 82 alin. (1) și alin. (2) din lege, respectiv magistrat-asistent sau personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier 
de conturi, precum și în exercitarea profesiei de avocat, personal de specialitate juridică 
în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult. 
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  Hotărâre prealabilă admisă privind salarizarea 
personalului din învățământ 

În Monitorul Oficial nr. 794 din 26 octombrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 27 din 21 septembrie 2015 a Completului pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă referitoare la 
încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și auxiliar 
din învățământ. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Iași - Secția litigii de muncă și 
asigurări sociale și a stabilit că: 

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și 
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu 
modificările ulterioare, stabilește că aceste prevederi legale nu abrogă dispozițiile art. 23 din 
H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările 
ulterioare. 

 

RIL admis privind regimul perioadei de ucenicie 
în calcularea stagiului de cotizare 

În Monitorul Oficial nr. 801 din 28 octombrie 2015 a fost publicată 
Decizia ICCJ nr. 18/2015 a Completului competent să judece recursul 
în interesul legii privind Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice cu referire la perioada de ucenicie. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de Avocatul Poporului și a decis 
următoarele: 

„în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
stabileşte că: 

Perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli 
profesionale: 

1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au 
primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; 

2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, indiferent 
dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări 
sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele 
case de asigurări sociale; 

3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi 
vechime în muncă perioada practicii în producţie.” 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  
 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea 

produselor alimentare 

 Proiect de Lege privind primul loc de muncă 

 Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele 

de grup 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 
 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al unei 

unităţi administrativ teritoriale 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 9, Capitolul III, din Anexa II la 

Legea nr. 284/2010 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 Proiect de lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional 

 Propunere legislativă privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor 

 Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a persoanelor 

intitulate "de etnie romă" 

 Propunere legislativă privind completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic 

 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul Penal 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al 

cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Nouă față a monedelor euro destinate circulației 

 

În Jurnalul Oficial nr. C 356 din 28 octombrie 2015 și C 357 din 29 octombrie 2015 au fost publicate 5 
informări privind noi modele de monede euro destinate circulației. 
 

1. Țara emitentă: Estonia 

Obiectul comemorării: cea de a 30-a aniversare a drapelului UE 

Descrierea modelului: Modelul prezintă drapelul UE drept simbol care unește oameni și culturi cu viziuni și 
idealuri comune, în vederea creării unui viitor comun mai bun. Douăsprezece stele care se transformă în 
siluete umane simbolizează nașterea unei noi Europe. În partea dreaptă, sus, sunt înscrise în semicerc 
denumirea țării emitente, „EESTI”, și anii „1985-2015”. În partea dreaptă, jos, se află inițialele artistului 
(Georgios Stamatopoulos). Inelul exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european. 

Data emisiunii: noiembrie 2015 

 

2. Țara emitentă: Malta 

Obiectul comemorării: cea de a 30-a aniversare a drapelului UE 

Descrierea modelului: Modelul prezintă drapelul UE, drept simbol care unește oameni și culturi cu viziuni și 
idealuri comune, pentru crearea unui viitor comun, mai bun. Douăsprezece stele care se transformă în 
siluete umane simbolizează nașterea unei noi Europe. În partea de sus figurează țara emitentă, „Malta”, iar 
în dreapta, anii „1985-2015”. În partea de jos dreapta figurează inițialele artistului (Georgios 
Stamatopoulos). Inelul exterior al monedei înfățișează cele 12 stele ale drapelului european. 

Data emisiunii: noiembrie 2015 
 
3. Țara emitentă: Luxemburg 

Obiectul comemorării: cea de a 30-a aniversare a drapelului UE 

Descrierea modelului: Modelul prezintă drapelul UE drept simbol care unește oameni și culturi cu viziuni și 
idealuri comune, în vederea creării unui viitor comun mai bun. Douăsprezece stele care se transformă în 
siluete umane simbolizează nașterea unei noi Europe. În partea dreaptă, sus, sunt înscrise în semicerc 
denumirea țării emitente, „LËTZEBUERG”, și anii „1985-2015”. Între drapel și ani este înscrisă marca 
directorului monetăriei. În partea dreaptă, jos, se află inițialele artistului (Georgios Stamatopoulos). Inelul 
exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european. 

Data emisiunii: noiembrie 2015 

 

4. Țara emitentă: Monaco. 

Obiectul comemorării: cea de a 800-a aniversare a construirii primului castel pe stânca denumită 

„Rocher de Monaco”. 

Descrierea modelului: modelul reprezintă un turn, pe vârful unei stânci. În partea de sus este înscrisă 

denumirea țării emitente, „MONACO”, încadrată de marca monetăriei din Paris și de marca 

directorului monetăriei. În partea de jos figurează inscripția „FONDATION DE LA FORTERESSE” 

(„Întemeierea fortăreței”), încadrată de anii „1215” și „2015”. Inelul exterior al monedei conține cele 

douăsprezece stele ale drapelului european. 

Numărul de monede care urmează să fie emise: 10 000. 

Data emisiunii: 1 noiembrie 2015. 
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5. Țara emitentă: Lituania 

Obiectul comemorării: limba lituaniană 

Descrierea modelului: Modelul reprezintă cuvântul „AČIŪ”(MULȚUMESC), unul dintre cele mai 

frumoase cuvinte din limba lituaniană. Pentru acest proiect s-a folosit un font lituanian original – creat 

în mod special pe baza fontului latin cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la reluarea tipăririi cu 

caractere latine – pentru a corespunde mai bine combinațiilor de litere cel mai des utilizate în limba 

lituaniană. Toate literele din alfabetul lituanian apar în fundal, în spatele cuvântului „AČIŪ”, sub forma 

unui nor de litere. În partea de jos este înscrisă denumirea țării emitente, „LIETUVA”, iar sub aceasta 

figurează anul „2015”. În dreapta jos, sub cuvântul „AČIŪ”, este înscrisă marca monetăriei lituaniene. 

Inelul exterior al monedei conține cele 12 stele ale drapelului european. 

Data emisiunii: decembrie 2015 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 354 din 26 octombrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-8/14 BBVA S.A./Pedro Peñalva López și alții 

Termenul de opoziție pentru contestarea executărilor ipotecare care se aflau în curs de 
desfășurare la momentul punerii în aplicare a unei hotărâri a Curții în Spania este contrară 
dreptului Uniunii. În aceste cazuri, pentru a formula opoziție la executarea silită, părțile interesate 
dispuneau de un termen de decădere de o lună care începea să curgă de la data publicării în 
jurnalul oficial spaniol a noii legi de modificare adoptate ca urmare a hotărârii respective. 

 

 

 
 

 

 

Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Curtea de Conturi Europeană > post vacant Director – Audit (Grupa de funcții AD, grad 14). Anunțul a 
fost publicat în JOUE CA 356 din 28.10.2015. 

Înscriere: Candidaturile, redactate în mod obligatoriu în engleză sau în franceză, trebuie transmise pe 
cale electronică la următoarea adresă: vacancies@eca.europa.eu  

Termen-limită: 12 noiembrie 2015, ora 12.00 
 
 

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie 
să cititi cu atenție Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial nr. C 70 A din 
27 februarie 2015, precum și pe site-ul internet al EPSO.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
MDRAP a revizuit proiectul normelor Legii urbanismului 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat pe 
data de 28 octombrie un proiect de ordin privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. 

Conform formei revizuite a proiectului, Normele metodologice sunt elaborate în scopul aplicării 
unitare a prevederilor Legii, precum şi în corelare cu prevederile aplicabile în domeniul amenajării 
teritoriului şi urbanismului, ale altor acte normative în vigoare. 
 
La elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism se utilizează limitele unităţilor 
administrativ-teritoriale disponibile în geo-portalul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale 
(INIS), gestionat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care poate fi accesat la 
adresa http://geoportal.gov.ro/Geoportal_INIS/catalog/main/home.page. 
 
Proiectul mai conține dispoziții privind: planul de amenajarea teritoriului zonal regional, planul de 
amenajarea teritoriului judeţean şi planurile de amenajarea teritoriului zonale intercomunale, 
interorăşeneşti şi interjudeţene, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană, 
Planul de mobilitate urbană, Planul urbanistic general, Planul Urbanistic Zonal, Planul urbanistic de 
detaliu, fundamentarea, avizarea, actualizarea şi monitorizarea documentaţiilor de amenajarea 
teritoriului şi de urbanism, atribuţiile administraţiei publice și certificatul de urbanism  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 
trimise la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în 10 zile de la publicare. 

 
 

Salariile personalului nedidactic ar putea fi majorate 

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice a publicat pe data 
de 30 octombrie un proiect de ordonanță de urgență privind unele 
măsuri în domeniul învățământului. 

Conform instrumentului de motivare, personalul didactic și auxiliar din învățământ a beneficiat de 
majorări salariale succesive prevăzute în O.U.G. nr. 103/2013 și O.U.G. nr. 83/2014, majorări care 
au generat nemulțumiri ale personalului nedidactic din învățământ. Ținând cont de faptul că în 
sunt prevăzute creșteri salariale de 5%, începând cu 1 martie și cu 1 septembrie 2015 numai 
pentru personalul didactic și auxiliar, iar prin O.U.G. nr. 27/2015 a fost introdus doar personalul 
nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului 
preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare, 
omițându-se personalul nedidactic din inspectoratele școlare, minister începând cu data de 1 
decembrie 2015.  
 
De drepturile salariale majorate vor beneficia 290.000 de persoane din învățământul preuniver-
sitar de stat, 7.604 de persoane din unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, 57.500 de 
persoane din învățământul universitar. 
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Decrete semnate 

 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de 
creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 36/2014 privind modificarea și completarea 
Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut 
Societății „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri rezultate din privatizare. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 19/2015 pentru 
modificarea și completarea O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 
2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibi-
lizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare; 
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    Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Contractul de concesiune 

Cea mai utilizată metodă de exploatare a domeniului public 

Despre lucrare 

Volumul de faţă propune o abordare de pionierat în 
domeniul concesiunii în spaţiul juridic românesc, întru-
cât îmbină elemente de drept administrativ naţional cu 
elemente de drept comparat, dar atinge şi aspecte 
tangenţiale, inerente unei delimitări cât mai apropiate 
de adevăr a concesiunii, care aparţin dreptului civil, 
dreptului internaţional privat şi chiar şi dreptului inter-
naţional public.  
 
Puncte forte 

 abordare interdisciplinară, îmbină elemente de 
drept administrativ naţional cu elemente de drept 
comparat, dar şi de drept civil, drept internaţional 
privat, internaţional public 

 referiri la legislaţia europeană şi internaţională 
 aspecte inedite din practica judiciară 
 model de contract de concesiune 
 ample referinţe bibliografice 
 index alfabetic detaliat 

 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Contractul de concesiune 
Cătălina Georgeta Dinu 
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/contractul_de_concesiune-p7008.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
http://www.beckshop.ro/contractul_de_concesiune-p7008.html
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Rezultate în grup – Cuprinsul Legalis, liste de rezultate, listele de acte citate 

Rezultatele în grup sunt folosite în toate cele trei panouri ale aplicației Legalis. Așa cum se poate vedea în 

imaginea din acest tutorial, la efectuarea unei căutări, în dreptul nivelului principal al Cuprinsului Legalis este 

afișat numărul de rezultate, fiind folosite două grupuri de cifre. Primul reprezintă numărul total de documente 

regăsite în Legalis care conțin expresia căutată. Al doilea reprezintă numărul de grupuri de rezultate. De 

exemplu, expresia căutată se regăsește în 11 secțiuni ale unei cărți (vezi imaginea de mai sus), aceste rezultate 

constituind un grup. 

Același principiu de afișare este utilizat la toate documentele disponibile în Legalis care conțin secțiuni ori 

versiuni. De regulă, un document cu o singură versiune sau secțiune (așa cum sunt documentele din 

Jurisprudență) vor reprezenta un singur rezultat, dar și un singur grup.  

Gruparea rezultatelor în listele de citări 

La nivel de document, funcția rezultate în grup este folosită la optimizarea citărilor dintr-un document, fie că 

este vorba despre Monitorul Oficial, o lege sau un volum de doctrină. Sub fiecare grup de rezultate se observă 

prescurtarea rez. în grup, fiind afișate întotdeauna doar primele trei rezultate din grup. Pentru deschiderea listei 

integrale de rezultate din acel grup se poate da click pe linkul rez. în grup sau pe linkul Afișează extins. Diferența 

dintre cele două constă în aceea că la click pe Afișează exstins grupul de rezultate se deschide într-o pagină 

nouă, permițând deci consultarea în paralel a documentului inițial și a citărilor. 

  

Tutoriale Legalis® 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntați, contactați 
Suportul Legalis® la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.ro 

Căutări Legalis – Rezultate în grup  

Listele de rezultate sau citări în Legalis sunt optimizate cu ajutorul rezultatelor în grup. Această funcție 
este utilă în cazul unor căutări generice, care duc la afișarea unui număr foarte mare de rezultate, dar și 
atunci când un document este citat de un număr mare de alte documente disponibile în Legalis. În tutori-
alul de astăzi vom explica modul de identificare a rezultatelor în grup și vom oferi detalii despre utilizare. 
 

http://www.legalis.ro/
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InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

 
Informațiile din acest material nu constituie asistență juridică în sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic și nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat.  
 

 
 

Produs al Editurii C.H. Beck 
Str. Sergent Nuțu Ion nr. 2 
Tel: 021.4100847 
Fax: 021.4100848 
redactie@beck.ro 

Cărțile bune creează dependență! 

Găsiți-ne pe Web: 
www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
 

 

Contact 
 
InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
Editor  
 
Andreea Alexe 
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