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Principalele prevederi 

� Ordonanta de urgenta stabileste 

insolventei. 

� Scopul prezentei ordonante de urgenta este 

acoperirea pasivului debitorului

redresare a activitatii acestuia.

� Procedurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se aplica profesionistilor

astfel cum sunt definiti de art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia celor care exercita 

profesii liberale, precum si a celor cu privire la care se prevad dispozitii speciale in ceea 

priveste regimul insolventei lor.

� Procedura prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta se aplica si 

� Procedura prevazuta de prezenta ordonanta de urgen

institutiilor de invatamant preuniversitar, universitar si entitatilor prevazute de art. 7 din 

Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea 

tehnologica, aprobata cu modificari si complet

modificarile si completarile ulterioare.

Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei si insolventei

� Prevederile prezentei ordonante de urgenta se bazeaza pe urmatoarele principii:

• acordarea unei 

afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolventei, fie prin 

procedura de reorganizare judiciara;

• maximizarea gradului de valorificare a activelor

catre creditori;

• asigurarea unei proceduri eficiente

comunicare, derularea procedurii intr

obiectiva si impartiala, cu un minim de costuri;

• asigurarea unui tratament echit

• asigurarea unui grad ridicat de transparenta

• recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor

prioritate a creantelor, avand la baza un set de reguli clar 

aplicabile; 

• limitarea riscului de credit si a riscului sistemic asociat tranzactiilor

instrumente financiare derivate prin recunoasterea compensarii cu exigibilitate 

imediata in cazul insolventei si preinsolventei unui cocontracta

reducerea riscului de credit la o suma neta datorata intre parti sau chiar la zero 

atunci cand, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garantii 

financiare; 

• asigurarea accesului la surse de finantare

observatie si

acestor creante.

Procedurile de prevenire a insolventei au fost aprobate de catre Guvern

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

 

In Monitorul Oficial nr. 620 din 4 octombrie 2013 a fost publicata 

O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si 

de insolventa. 

 

Ordonanta de urgenta stabileste regulile in domeniul prevenirii insolventei si al 

Scopul prezentei ordonante de urgenta este instituirea unei proceduri colective pentru 

acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de 

redresare a activitatii acestuia. 

Procedurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se aplica profesionistilor

astfel cum sunt definiti de art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia celor care exercita 

i liberale, precum si a celor cu privire la care se prevad dispozitii speciale in ceea 

priveste regimul insolventei lor. 

Procedura prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta se aplica si regiilor autonome

Procedura prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta nu este aplicabila unitatilor si 

institutiilor de invatamant preuniversitar, universitar si entitatilor prevazute de art. 7 din 

Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea 

tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei si insolventei

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se bazeaza pe urmatoarele principii:

acordarea unei sanse debitorilor onesti de redresare eficienta si efectiva a 

afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolventei, fie prin 

procedura de reorganizare judiciara; 

maximizarea gradului de valorificare a activelor si de recuperare a creantel

catre creditori; 

asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de 

comunicare, derularea procedurii intr-un timp util si rezonabil, intr

obiectiva si impartiala, cu un minim de costuri; 

asigurarea unui tratament echitabil al creditorilor de acelasi rang;

asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedura;

recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de 

prioritate a creantelor, avand la baza un set de reguli clar determinate si uniform 

limitarea riscului de credit si a riscului sistemic asociat tranzactiilor

instrumente financiare derivate prin recunoasterea compensarii cu exigibilitate 

imediata in cazul insolventei si preinsolventei unui cocontracta

reducerea riscului de credit la o suma neta datorata intre parti sau chiar la zero 

atunci cand, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garantii 

asigurarea accesului la surse de finantare in perioada de preinsol

observatie si reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pe

acestor creante. 

Procedurile de prevenire a insolventei au fost aprobate de catre Guvern

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 620 din 4 octombrie 2013 a fost publicata 

privind procedurile de prevenire a insolventei si 

regulile in domeniul prevenirii insolventei si al 

instituirea unei proceduri colective pentru 

atunci cand este posibil, a sansei de 

Procedurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se aplica profesionistilor, 

astfel cum sunt definiti de art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia celor care exercita 

i liberale, precum si a celor cu privire la care se prevad dispozitii speciale in ceea 

regiilor autonome. 

ta nu este aplicabila unitatilor si 

institutiilor de invatamant preuniversitar, universitar si entitatilor prevazute de art. 7 din 

Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea 

ari prin Legea nr. 324/2003, cu 

Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei si insolventei 

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se bazeaza pe urmatoarele principii: 

de redresare eficienta si efectiva a 

afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolventei, fie prin 

si de recuperare a creantelor de 

, inclusiv prin mecanisme adecvate de 

un timp util si rezonabil, intr-o maniera 

al creditorilor de acelasi rang; 

si previzibilitate in procedura; 

si respectarea ordinii de 

determinate si uniform 

limitarea riscului de credit si a riscului sistemic asociat tranzactiilor cu 

instrumente financiare derivate prin recunoasterea compensarii cu exigibilitate 

imediata in cazul insolventei si preinsolventei unui cocontractant, avand ca efect 

reducerea riscului de credit la o suma neta datorata intre parti sau chiar la zero 

atunci cand, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garantii 

in perioada de preinsolventa, 

reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea 

Procedurile de prevenire a insolventei au fost aprobate de catre Guvern 
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 ASF va prelua personalul CNVM

Principalele prevederi 

� A.S.F. preia numarul de posturi si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private. 

� Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind

completarile ulterioare, 

reprezentand salarii/indemnizatii/sume compensatorii acordate, in conditiile legii, cu 

ocazia incetarii contractului de munca, raportului de s

cu functii de conducere sau persoanelor care au fost numite in calitate de membru in 

cadrul Consiliului A.S.F. 

Care este procedura de notificare a structurilor Arhivelor Nationale

Principalele prevederi 

� Notificarea structurilor Arhivelor Nationale

• lichidator, in situatia declararii falimentului unui 

• lichidator, persoana fizica sau persoana juridica (inclusiv casa teritoriala de pensii), in 

situatia predarii arhivei catre un operator economic autorizat, in termen de 15 zile de la 

incheierea contractelor;

• operatorul economic

care preia arhiva; 

• persoana fizica/persoana juridica

de arhiva desfiintati, in situatia predarii arhivei catre persoane fizice ori pe

juridice, altele decat operatorii economici autorizati.

� In cazul in care creatorul/detinatorul de arhiva aflat in faliment

personalitate juridica si in alte judete, lichidatorul are obligatia sa notifice si structurile Arhivel

Nationale din acele judete. 

� In termen de 5 zile de la primirea notificarii

Arhivelor Nationale despre posibilitatea efectuarii, in urmatoarele 15 zile, a unui control referitor 

la starea arhivei. 

� Lichidatorul are obligatia sa permita accesul reprezentantilor Arhivelor Nationale

spatiile in care se afla spre pastrare arhiva creatorului/detinatorului de arhiva aflat in faliment.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

ASF va prelua personalul CNVM 

In Monitorul Oficial nr. 620 din 4 octombrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 55/2013 privind unele masuri fiscal

pentru modificarea unor acte normative. 

A.S.F. preia numarul de posturi si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile 

reprezentand salarii/indemnizatii/sume compensatorii acordate, in conditiile legii, cu 

ocazia incetarii contractului de munca, raportului de serviciu sau mandatului angajatilor 

cu functii de conducere sau persoanelor care au fost numite in calitate de membru in 

 

Care este procedura de notificare a structurilor Arhivelor Nationale

In Monitorul Oficial nr. 619 din 4 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 137/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor 

dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996.

Notificarea structurilor Arhivelor Nationale se realizeaza de catre: 

, in situatia declararii falimentului unui creator/detinator de arhiva;

, persoana fizica sau persoana juridica (inclusiv casa teritoriala de pensii), in 

situatia predarii arhivei catre un operator economic autorizat, in termen de 15 zile de la 

incheierea contractelor; 

operatorul economic autorizat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului prin 

 

persoana fizica/persoana juridica care are in pastrare sau custodie arhivele creatorilor 

de arhiva desfiintati, in situatia predarii arhivei catre persoane fizice ori pe

juridice, altele decat operatorii economici autorizati. 

creatorul/detinatorul de arhiva aflat in faliment are puncte de lucru cu 

personalitate juridica si in alte judete, lichidatorul are obligatia sa notifice si structurile Arhivel

 

termen de 5 zile de la primirea notificarii, lichidatorul este anuntat de catre structura 

Arhivelor Nationale despre posibilitatea efectuarii, in urmatoarele 15 zile, a unui control referitor 

l are obligatia sa permita accesul reprezentantilor Arhivelor Nationale

spatiile in care se afla spre pastrare arhiva creatorului/detinatorului de arhiva aflat in faliment.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 620 din 4 octombrie 2013 a fost publicata 

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si 

A.S.F. preia numarul de posturi si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, 

Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 

Codul fiscal, cu modificarile si 

pentru veniturile 

reprezentand salarii/indemnizatii/sume compensatorii acordate, in conditiile legii, cu 

erviciu sau mandatului angajatilor 

cu functii de conducere sau persoanelor care au fost numite in calitate de membru in 

Care este procedura de notificare a structurilor Arhivelor Nationale 

In Monitorul Oficial nr. 619 din 4 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor 

dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996. 

creator/detinator de arhiva; 

, persoana fizica sau persoana juridica (inclusiv casa teritoriala de pensii), in 

situatia predarii arhivei catre un operator economic autorizat, in termen de 15 zile de la 

, in termen de 15 zile de la incheierea contractului prin 

care are in pastrare sau custodie arhivele creatorilor 

de arhiva desfiintati, in situatia predarii arhivei catre persoane fizice ori persoane 

are puncte de lucru cu 

personalitate juridica si in alte judete, lichidatorul are obligatia sa notifice si structurile Arhivelor 

, lichidatorul este anuntat de catre structura 

Arhivelor Nationale despre posibilitatea efectuarii, in urmatoarele 15 zile, a unui control referitor 

l are obligatia sa permita accesul reprezentantilor Arhivelor Nationale in toate 

spatiile in care se afla spre pastrare arhiva creatorului/detinatorului de arhiva aflat in faliment. 
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Principalele prevederi: 

� Institutiile emitente de moneda electronica

Directia statistica, date si informatii privind:

• activele si pasivele bilantiere

• activele si pasivele bilantiere in echivalent lei

� Datele statistice raportate Bancii Nationale a Romaniei

pana cel mai tarziu in data de 15 

cazul in care data-limita pana la care se transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea 

se transmite cel mai tarziu in ultima zi 

� Institutiile de credit raporteaza

date statistice privind: 

• situatia detinerilor de titluri de valoare

referinta; 

• situatia dividendelor si cupoanelor incasate

sfarsitul lunii de referint

• situatia emisiunilor de actiuni/unitati de fond identificabile prin cod ISIN

pietele externe de capital, la sfarsitul lunii d

• situatia emisiunilor de titluri de valoare

de capital, la sfarsitul lunii de referinta;

• situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinta al titlului 

de valoare (lipsa cod ISIN), la sfarsitul lunii de referinta.

 Raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a 

Protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate 

Principalele prevederi

� Perioada in care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de 

cel putin 17 ani in conditii speciale, 

ani in conditii speciale in zona II de radiatii, beneficiaza de venit 

constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca.

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

 

In Monitorul Oficial nr. 618 din 3 octombrie 2013 a fost publivcat 

Regulamentul nr. 3/2013 al BNR pentru modificarea si 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 

31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca 

Nationala a Romaniei. 

Institutiile emitente de moneda electronica rezidente raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, 

Directia statistica, date si informatii privind: 

activele si pasivele bilantiere; 

activele si pasivele bilantiere in echivalent lei. 

Datele statistice raportate Bancii Nationale a Romaniei se transmit lunar, in format electroni

cel mai tarziu in data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea. In 

limita pana la care se transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea 

se transmite cel mai tarziu in ultima zi lucratoare anterioara acesteia. 

Institutiile de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, in nume propriu, 

situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfarsitul lunii de 

situatia dividendelor si cupoanelor incasate de la inceputul anului calendaristic pana la 

sfarsitul lunii de referinta; 

situatia emisiunilor de actiuni/unitati de fond identificabile prin cod ISIN

pietele externe de capital, la sfarsitul lunii de referinta; 

situatia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pietele externe 

de capital, la sfarsitul lunii de referinta; 

situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinta al titlului 

ipsa cod ISIN), la sfarsitul lunii de referinta. 

Raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a 

Romaniei 

Protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate 

prin concedieri colective 

In Monitorul Oficial nr. 612 din 2 octombrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 259/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013

unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza 

planurilor de disponibilizare. 

rincipalele prevederi 

Perioada in care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de 

in conditii speciale, 13,5 ani in conditii speciale in zona I de radiatii sau 

in conditii speciale in zona II de radiatii, beneficiaza de venit lunar de completare, 

constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 618 din 3 octombrie 2013 a fost publivcat 

al BNR pentru modificarea si 

completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 

31/2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca 

Bancii Nationale a Romaniei, 

se transmit lunar, in format electronic, 

a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea. In 

limita pana la care se transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea 

Bancii Nationale a Romaniei, Directia statistica, in nume propriu, 

identificabile prin cod ISIN, la sfarsitul lunii de 

de la inceputul anului calendaristic pana la 

situatia emisiunilor de actiuni/unitati de fond identificabile prin cod ISIN listate pe 

de natura datoriei efectuate pe pietele externe 

situatia detinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinta al titlului 

Raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a 

Protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate  

tombrie 2013 a fost publicata 

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013–2018 a 

unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza 

Perioada in care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de 

in conditii speciale in zona I de radiatii sau 15 

lunar de completare, 
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Principalele prevederi 

� Metodologia cuprinde 

certificare a calificarii profesionale 

durata de 2 ani, denumit in continuare invatamant profesional, organizat in perioada 

2012–2016, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii 

tineretului si sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea si functionarea invatamantului 

profesional cu durata de 2 ani.

� La examenul de certificare

inscrie absolventii invatamantului profesional care au finalizat stagiile de pregatire 

practica stabilite prin planul

� Absolventii invatamantului profesional cu durata de 2 ani

certificare a calificarii profesionale fara taxe.

� Perioada de desfasurare a examenului

absolventii invatamantului profesional se aproba, in fiecare an scolar, prin ordin al 

ministrului educatiei nationale.

� Pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti 

a examenului se stabileste, in fiecare an scolar, prin

general. 

�  Absolventii invatamantului profesional

al liceului, portofoliul educational al elevului si, la cerere, foaia matricola.

� Absolventii invatamantului profesional pri

conform prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii tineretului si sportului 

nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din 

invatamantul profesional si tehnic, car

invatarii dobandite de acesta pe durata stagiilor de practica.

� Absolventii invatamantului profesional

calificarii profesionale primesc 

descriptiv al certificatului.

Metodologia de desfasurare a examenului de certificare a calificarii 

profesionale pentru absolventii invatamantului profesional

BNR a modificat nivelul ratei dobanzii de referinta

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 

Nationale a Romaniei este de 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 616 din 3 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 4888/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului 

de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii 

invatamantului profesional cu durata de 2 ani. 

 

cuprinde normele de organizare si desfasurare a examenului de 

certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu 

2 ani, denumit in continuare invatamant profesional, organizat in perioada 

2016, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii 

tineretului si sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea si functionarea invatamantului 

fesional cu durata de 2 ani. 

examenul de certificare a calificarii profesionale prevazut la art. 1 au dreptul sa se 

inscrie absolventii invatamantului profesional care au finalizat stagiile de pregatire 

practica stabilite prin planul-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional.

Absolventii invatamantului profesional cu durata de 2 ani sustin examenul de 

certificare a calificarii profesionale fara taxe. 

Perioada de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru 

ii invatamantului profesional se aproba, in fiecare an scolar, prin ordin al 

ministrului educatiei nationale. 

Pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti graficul actiunilor de organizare

a examenului se stabileste, in fiecare an scolar, prin decizie a inspectorului scolar 

Absolventii invatamantului profesional primesc certificat de absolvire a ciclului inferior 

al liceului, portofoliul educational al elevului si, la cerere, foaia matricola.

Absolventii invatamantului profesional primesc si certificatul de pregatire practica

conform prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii tineretului si sportului 

nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din 

invatamantul profesional si tehnic, care atesta activitatile desfasurate si rezultatele 

invatarii dobandite de acesta pe durata stagiilor de practica. 

Absolventii invatamantului profesional care promoveaza examenul de certificare a 

lificarii profesionale primesc certificat de calificare profesionala si suplimentul 

descriptiv al certificatului. 

Metodologia de desfasurare a examenului de certificare a calificarii 

profesionale pentru absolventii invatamantului profesional

BNR a modificat nivelul ratei dobanzii de referinta

In Monitorul Oficial nr. 609 din 1 octombrie 2013 a fost publicata 

Circulara nr. 29/2013 a Bancii Nationale a Romaniei privind 

nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

 

Incepand cu data de 1 octombrie 2013, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

Nationale a Romaniei este de 4,25% pe an. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 616 din 3 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului 

ertificare a calificarii profesionale pentru absolventii 

 

normele de organizare si desfasurare a examenului de 

pentru absolventii invatamantului profesional cu 

2 ani, denumit in continuare invatamant profesional, organizat in perioada 

2016, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii 

tineretului si sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea si functionarea invatamantului 

a calificarii profesionale prevazut la art. 1 au dreptul sa se 

inscrie absolventii invatamantului profesional care au finalizat stagiile de pregatire 

pentru invatamantul profesional. 

sustin examenul de 

de certificare a calificarii profesionale pentru 

ii invatamantului profesional se aproba, in fiecare an scolar, prin ordin al 

graficul actiunilor de organizare si pregatire 

decizie a inspectorului scolar 

primesc certificat de absolvire a ciclului inferior 

al liceului, portofoliul educational al elevului si, la cerere, foaia matricola. 

mesc si certificatul de pregatire practica, 

conform prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii tineretului si sportului 

nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din 

e atesta activitatile desfasurate si rezultatele 

care promoveaza examenul de certificare a 

sionala si suplimentul 

Metodologia de desfasurare a examenului de certificare a calificarii 

profesionale pentru absolventii invatamantului profesional 

BNR a modificat nivelul ratei dobanzii de referinta 

In Monitorul Oficial nr. 609 din 1 octombrie 2013 a fost publicata 

a Bancii Nationale a Romaniei privind 

nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 

, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 
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Principalele prevederi 

� Pentru anul 2013, plafonul total al garantiilor

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este de 

Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului a suferit 

Principalele prevederi 

� Interesul superior al copilului

morala normala, la echilibru socioafectiv si la viata de familie.

� In determinarea interesului superior al 

• nevoile de dezvoltare fizica

stabilitate si apartenenta la o familie;

• opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate;

• istoricul copilului

exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele 

situatii de risc care pot interveni in viitor;

• capacitatea parintilor

ingrijirea copilului de a raspunde nevoilor concrete ale acestuia;

• mentinerea relatiilor personale

de atasament. 

� In orice cauza care priveste 

parinti sau ale acestora cu alte persoane respecta interesul superior al copilului.

� In vederea stabilirii identitatii copilului

acestuia, organele de politie si servic

competente, au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile, care sa 

realizeze, cu celeritate, demersurile ce le revin, potrivit legii, pentru inregistrarea nasterii 

copilului si sa transmita datele de identificare directiei generale de asistenta sociala si 

protectia copilului sau, dupa caz, serviciului public de asistenta sociala.

 Sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 614 din 2 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 738/2013 privind completarea art. 4 din Normele de 

implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor 

in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate

instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010. 

plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este de 50 milioane euro. 

Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului a suferit 

modificari 

In Monitorul Oficial nr. 607 din 30 septembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizica si 

morala normala, la echilibru socioafectiv si la viata de familie. 

determinarea interesului superior al copilului se au in vedere cel putin urmatoarele:

nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si 

stabilitate si apartenenta la o familie; 

, in functie de varsta si gradul de maturitate; 

ui, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele 

situatii de risc care pot interveni in viitor; 

capacitatea parintilor sau a persoanelor care urmeaza sa se ocupe de cresterea si 

ingrijirea copilului de a raspunde nevoilor concrete ale acestuia; 

mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii 

In orice cauza care priveste drepturi ale copilului, instanta verifica daca intelegerile dintre 

parinti sau ale acestora cu alte persoane respecta interesul superior al copilului.

In vederea stabilirii identitatii copilului parasit in unitati sanitare sau gasit ori a parintilor 

acestuia, organele de politie si serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, 

competente, au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile, care sa 

realizeze, cu celeritate, demersurile ce le revin, potrivit legii, pentru inregistrarea nasterii 

mita datele de identificare directiei generale de asistenta sociala si 

protectia copilului sau, dupa caz, serviciului public de asistenta sociala. 

Sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare

economia romaneasca 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 614 din 2 octombrie 2013 a fost publicata 

privind completarea art. 4 din Normele de 

implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor 

in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din 

instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, 

care pot fi emise potrivit art. 4 alin. (2) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2010, aprobata prin Legea nr. 120/2010, cu 

Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului a suferit 

In Monitorul Oficial nr. 607 din 30 septembrie 2013 a fost publicata 

si completarea Legii nr. 

272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 

se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizica si 

se au in vedere cel putin urmatoarele: 

, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si 

, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, 

exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele 

se ocupe de cresterea si 

 

cu persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii 

verifica daca intelegerile dintre 

parinti sau ale acestora cu alte persoane respecta interesul superior al copilului. 

parasit in unitati sanitare sau gasit ori a parintilor 

iile publice comunitare de evidenta a persoanelor, 

competente, au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile, care sa 

realizeze, cu celeritate, demersurile ce le revin, potrivit legii, pentru inregistrarea nasterii 

mita datele de identificare directiei generale de asistenta sociala si 

Sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru 
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Principalele prevederi 

� Normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor 

Internationale de Stare Civila

stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 19

metodologice, sunt elaborate in scopul punerii in aplicare in mod unitar a prevederilor 

Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea 

extraselor multilingve ale actelor de stare civil

denumita in continuare Conventia nr. 16, de catre:

• personalul cu atributii in domeniul starii civile

comunitare de evidenta a persoanelor;

• ofiterii de stare civila

care nu sunt constituite astfel de servicii;

• personalul din cadrul Directiei pentru Evidenta Persoanelor

Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne.

� Extrasele multilingve ale actelor de st

denumite in continuare extrase multilingve, eliberate de autoritatile romane, sunt 

documente cu aceeasi putere doveditoare ca si certificatele de stare civila si se folosesc de 

catre titulari si persoanel

Conventia nr. 16. 

� Extrasele multilingve eliberate

romani aflati in strainatate inclusiv in fata misiunilor diplomatice si oficiilor 

Romaniei, cu exceptia situatiei cand necesitatea prezentarii certificatului de stare civila in 

original in fata acestor autoritati este prevazuta in mod expres prin dispozitiile legale in 

vigoare. 

� Extrasele multilingve ale actelor de stare ci

catre autoritatile competente ale statelor parti la aceasta conventie, altele decat Romania, 

sunt recunoscute de catre autoritatile si institutiile publice romane fara traducere

legalizare sau alta formali

certificatele de stare civila.

� Prelucrarea datelor cu caracter personal

referitoare la eliberarea extraselor multilingve se face cu respectarea prevede

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Autoritatile si institutiile care prelucreaza date cu caracter personal in domeniul 

prezentelor norme metodologice au obligatia de a asigura protejarea 

personal si a documentelor impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,

modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si impotriva oricarei forme de prelucrare 

ilegala. 

 Au fost aprobate Normele Metodologice de punere in aplicare a 

Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei 

Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de 

stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976, denumite in continuare norme 

metodologice, sunt elaborate in scopul punerii in aplicare in mod unitar a prevederilor 

Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea 

extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976, 

denumita in continuare Conventia nr. 16, de catre: 

personalul cu atributii in domeniul starii civile din cadrul serviciilor publice 

comunitare de evidenta a persoanelor; 

ofiterii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ

care nu sunt constituite astfel de servicii; 

personalul din cadrul Directiei pentru Evidenta Persoanelor

Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne. 

ale actelor de stare civila privind nasterea, casatoria sau decesul, 

denumite in continuare extrase multilingve, eliberate de autoritatile romane, sunt 

documente cu aceeasi putere doveditoare ca si certificatele de stare civila si se folosesc de 

catre titulari si persoanele indreptatite in fata autoritatilor straine din statele parti la 

Extrasele multilingve eliberate de autoritatile romane pot fi folosite de catre cetatenii 

romani aflati in strainatate inclusiv in fata misiunilor diplomatice si oficiilor 

Romaniei, cu exceptia situatiei cand necesitatea prezentarii certificatului de stare civila in 

original in fata acestor autoritati este prevazuta in mod expres prin dispozitiile legale in 

ale actelor de stare civila eliberate in conditiile Conventiei nr. 16 de 

catre autoritatile competente ale statelor parti la aceasta conventie, altele decat Romania, 

sunt recunoscute de catre autoritatile si institutiile publice romane fara traducere

legalizare sau alta formalitate echivalenta si se utilizeaza in aceleasi conditii ca si 

certificatele de stare civila. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in exercitarea atributiilor de stare civila 

referitoare la eliberarea extraselor multilingve se face cu respectarea prevede

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatile si institutiile care prelucreaza date cu caracter personal in domeniul 

prezentelor norme metodologice au obligatia de a asigura protejarea datelor cu caracter 

si a documentelor impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,

modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si impotriva oricarei forme de prelucrare 

Au fost aprobate Normele Metodologice de punere in aplicare a 

nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila

In Monitorul Oficial nr. 608 din 30 septembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de 

punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei 

Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor 

multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 

septembrie 1976. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Conventiei nr. 16 a Comisiei 

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de 

76, denumite in continuare norme 

metodologice, sunt elaborate in scopul punerii in aplicare in mod unitar a prevederilor 

Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea 

a, semnata la Viena la 8 septembrie 1976, 

din cadrul serviciilor publice 

lor unitatilor administrativ-teritoriale in 

personalul din cadrul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea 

are civila privind nasterea, casatoria sau decesul, 

denumite in continuare extrase multilingve, eliberate de autoritatile romane, sunt 

documente cu aceeasi putere doveditoare ca si certificatele de stare civila si se folosesc de 

e indreptatite in fata autoritatilor straine din statele parti la 

de autoritatile romane pot fi folosite de catre cetatenii 

romani aflati in strainatate inclusiv in fata misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale 

Romaniei, cu exceptia situatiei cand necesitatea prezentarii certificatului de stare civila in 

original in fata acestor autoritati este prevazuta in mod expres prin dispozitiile legale in 

vila eliberate in conditiile Conventiei nr. 16 de 

catre autoritatile competente ale statelor parti la aceasta conventie, altele decat Romania, 

sunt recunoscute de catre autoritatile si institutiile publice romane fara traducere, 

tate echivalenta si se utilizeaza in aceleasi conditii ca si 

in exercitarea atributiilor de stare civila 

referitoare la eliberarea extraselor multilingve se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Autoritatile si institutiile care prelucreaza date cu caracter personal in domeniul 

datelor cu caracter 

si a documentelor impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 

modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si impotriva oricarei forme de prelucrare 

Au fost aprobate Normele Metodologice de punere in aplicare a 

nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila 

In Monitorul Oficial nr. 608 din 30 septembrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea Normelor metodologice de 

punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei 

Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor 

multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 
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Principalele prevederi 

� Neutilizarea tichetului 

decaderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare.

� Ultima cerere de decontare

iar decontarea se efectuea

� Termenul de valabilitate

emitere, fara a se depasi insa data 

Camera Auditorilor Financiari din Romania a aprobat noile modele de 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 decembrie 2013

fizice sau persoane juridice, se va elibera 

autorizatie de membru persoana juridica, conform modelelor aprobate.

� Certificatele de membru persoana fizica si autorizatiile de membru persoana juridica 

eliberate pana la data 30 noiembrie 2013

�  Hotararea va intra in vigoare la data de 1 decembrie 2013

 Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 611 din 1 octombrie 2013 a fost 

Ordinul nr. 2230/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat 

prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor

1.239/2013. 

 in termenul si in conditiile prevazute la alin. (6) si (62) atrage 

decaderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare. 

Ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai tarziu, la data de 13 decembrie 2013, 

iar decontarea se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv

Termenul de valabilitate a notei de inscriere este de cel mult 90 de zile lucratoare de la 

emitere, fara a se depasi insa data de 10 decembrie 2013. 

Camera Auditorilor Financiari din Romania a aprobat noile modele de 

certificat de membru 

In Monitorul Oficial nr. 613 din 2 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 38/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru 

al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoana fizica, si 

autorizatie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania, persoana juridica. 

1 decembrie 2013, pentru membrii care solicita autorizarea ca persoane 

fizice sau persoane juridice, se va elibera certificat de membru persoana fizica sau 

autorizatie de membru persoana juridica, conform modelelor aprobate. 

le de membru persoana fizica si autorizatiile de membru persoana juridica 

30 noiembrie 2013 raman valabile. 

va intra in vigoare la data de 1 decembrie 2013. 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

a fost modificat 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 611 din 1 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat 

prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 

in termenul si in conditiile prevazute la alin. (6) si (62) atrage 

 

se poate depune, cel mai tarziu, la data de 13 decembrie 2013, 

31 decembrie 2013 inclusiv. 

a notei de inscriere este de cel mult 90 de zile lucratoare de la 

Camera Auditorilor Financiari din Romania a aprobat noile modele de 

In Monitorul Oficial nr. 613 din 2 octombrie 2013 a fost publicata 

a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru 

al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoana fizica, si 

autorizatie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din 

, pentru membrii care solicita autorizarea ca persoane 

persoana fizica sau 

le de membru persoana fizica si autorizatiile de membru persoana juridica 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vanatorii 

si a protectiei fondului cinegetic 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 – Legea Educatiei 

Nationale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale    

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru modificarea O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, 

republicata  

 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicata  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 9 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea 

activitatii de solutionare a petitiilor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si 

indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor 

 

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

domeniul sanatatii  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 247/2005 privind reforma in 

domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificarile si completarile ulterioare  

 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din O.G. nr. 93/2003 privind Codul 

de procedura fiscala 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (6) al art. 47 din O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicata 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 24.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

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

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 01.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 08.10.2013 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 – Legea 

apelor 

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2008 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor si drepturile conexe  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 155/2010 – Legea politiei 

locale  

 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 91/2003 privind procedurile de prevenire a 

insolventei si de insolventa 

Procesul legislativ la Senat 



 

   
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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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Directiva privind permisele de conducere s-a modificat 
 

In Jurnalul Oficial nr. L261 din 3 octombrie 2013 a fost publicata Directiva 2013/47/UE din 2 octombrie 

2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind 

permisele de conducere. 

Statele membre pot autoriza utilizarea motocicletelor din categoria A cu masa fara incarcatura mai 

mica de 180 kg, si cu motoare cu puterea de minimum 40 kW, dar mai mica de 50 kW, pana la 

31 decembrie 2018. 

 

 

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.  

 
� Parlamentul European organizeaza o procedura de selectie pe baza de calificari si de teste in 

vederea intocmirii unei liste de candidati eligibili pentru postul de agent temporar consilier (AD 9) - 

Consilier al Secretarului General adjunct, Directia Generala Presedintie. 

 

Conditii de admitere pentru candidati: 

 - sa fie resortisanti ai unuia dintre statele membre ale UE si sa beneficieze de drepturile de cetatean;  

- sa isi fi indeplinit toate obligatiile care le revin in temeiul legislatiei privind serviciul militar;  

- sa prezinte garantiile morale necesare exercitarii atributiilor care le revin.  

- sa aiba un nivel de studii care sa corespunda unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-

o diploma recunoscuta oficial intr-un domeniu care are legatura cu natura functiilor, atunci cand 

durata normala a studiilor respective este de cel putin patru ani; sau  

- sa aiba un nivel de studii care sa corespunda unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-

o diploma recunoscuta oficial intr-un domeniu care are legatura cu natura functiilor, urmat de o 

experienta profesionala corespunzatoare de cel putin un an, atunci cand durata normala a 

studiilor respective este de cel putin trei ani.  

- sa fi dobandit, dupa obtinerea calificarilor necesare, o experienta profesionala de cel putin 10 ani 

care sa aiba legatura cu natura functiilor.  

- sa cunoasca in mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale UE: bulgara, ceha, croata, daneza, 

engleza, estona, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, 

malteza, neerlandeza, polona, portugheza, romana, slovaca, slovena, finlandeza, spaniola sau 

suedeza, precum si sa aiba o foarte buna cunoastere a cel putin unei alte limbi dintre acestea. 

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 274 din 21 septembrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 



 

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  Activitatea Grupului de coordonare a Strategiei 

nationale privind imigratia va fi eficientizata
 

Ministerul 

hotarare 

constituirea Grupului de coordonare a implementarii Strategiei nationale 

privind imigratia

In cadrul notei de fundamentare

Ministerului Afacerilor Interne care ar putea sprijini activitatea Inspectoratului General pentru 

Imigrari in cazul confruntarii pe viitor cu situatii de criza gener

respectiv Jandarmeria Romana si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

 

Pe de alta parte, masurile de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, reglementate 

de O.U.G. nr. 96/2012 sau adoptate ca ur

cooptarea unei noi institutii responsabile de implementarea Strategiei nationale privind imigratia, 

respectiv, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, care a preluat o 

parte din atributiile Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, sau au 

determinat nominalizarea altor autoritati/institutii.

 

Prin alocarea, anual, a unor fonduri necesare bunei desfasurari a activitatii Grupului, precum si 

pentru asigurarea serviciilor de protocol, de la bugetul de stat, se va asigura derularea in bune 

conditii a activitatii curente a Grupului

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

asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro

Procedura alocarii finantarilor nerambursabile pentru activitati

nonprofit va fi mai transparenta

Ministerul 

modificarea si 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de 

interes general

Proiectul propune completarea Legii nr. 350/2005 cu dispozitii referitoare la:

� Criteriile de calificare si selectie ce pot fi aplicate de autoritatea finantatoare;

� Asigurarea transparentei procedurii prin instituirea obligatiei autoritatii finantatoare de a publica 

pe site-ul institutiei, intr-un spatiu anume rezervat, usor accesibil, documentatia pentru elaborarea 

si prezentarea propunerii de proiect, precum si de 

informatii; 

� Depunerea unei propuneri comune de proiect ori subcontractarea unor activitati de catre 

solicitanti; 

� Atributiile comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte;

� Anularea procedurii de atribuire a contractului de finantare nerambursabila;

� Conflictul de interese in procedura de atribuire a contractului de finantare nerambursabila;

� Dosarul achizitiei publice; 

� Caile de atac 

� Propunerile, sugestiile si opiniile

asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

Activitatea Grupului de coordonare a Strategiei 

nationale privind imigratia va fi eficientizata
 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe 30 septembrie un proiect de 

hotarare pentru modificarea si completarea H.G. nr. 572/2008 privind 

constituirea Grupului de coordonare a implementarii Strategiei nationale 

privind imigratia. 

n cadrul notei de fundamentare se arata ca au fost identificate doua institutii din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne care ar putea sprijini activitatea Inspectoratului General pentru 

Imigrari in cazul confruntarii pe viitor cu situatii de criza generate de fluxuri migratorii masive, 

respectiv Jandarmeria Romana si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Pe de alta parte, masurile de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, reglementate 

de O.U.G. nr. 96/2012 sau adoptate ca urmare a intrarii acesteia in vigoare, au determinat 

cooptarea unei noi institutii responsabile de implementarea Strategiei nationale privind imigratia, 

respectiv, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, care a preluat o 

din atributiile Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, sau au 

determinat nominalizarea altor autoritati/institutii. 

Prin alocarea, anual, a unor fonduri necesare bunei desfasurari a activitatii Grupului, precum si 

asigurarea serviciilor de protocol, de la bugetul de stat, se va asigura derularea in bune 

conditii a activitatii curente a Grupului.   

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

international@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile. 

Procedura alocarii finantarilor nerambursabile pentru activitati

nonprofit va fi mai transparenta 

Ministerul Justitiei a publicat pe 3 octombrie un proiect de lege pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de 

interes general. 

propune completarea Legii nr. 350/2005 cu dispozitii referitoare la: 

Criteriile de calificare si selectie ce pot fi aplicate de autoritatea finantatoare;

Asigurarea transparentei procedurii prin instituirea obligatiei autoritatii finantatoare de a publica 

un spatiu anume rezervat, usor accesibil, documentatia pentru elaborarea 

si prezentarea propunerii de proiect, precum si de a asigura accesul liber si nerestrictionat la aceste 

Depunerea unei propuneri comune de proiect ori subcontractarea unor activitati de catre 

Atributiile comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte; 

Anularea procedurii de atribuire a contractului de finantare nerambursabila; 

Conflictul de interese in procedura de atribuire a contractului de finantare nerambursabila;

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

international@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Activitatea Grupului de coordonare a Strategiei 

nationale privind imigratia va fi eficientizata 

Afacerilor Interne a publicat pe 30 septembrie un proiect de 

pentru modificarea si completarea H.G. nr. 572/2008 privind 

constituirea Grupului de coordonare a implementarii Strategiei nationale 

se arata ca au fost identificate doua institutii din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne care ar putea sprijini activitatea Inspectoratului General pentru 

ate de fluxuri migratorii masive, 

respectiv Jandarmeria Romana si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. 

Pe de alta parte, masurile de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, reglementate 

mare a intrarii acesteia in vigoare, au determinat 

cooptarea unei noi institutii responsabile de implementarea Strategiei nationale privind imigratia, 

respectiv, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, care a preluat o 

din atributiile Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, sau au 

Prin alocarea, anual, a unor fonduri necesare bunei desfasurari a activitatii Grupului, precum si 

asigurarea serviciilor de protocol, de la bugetul de stat, se va asigura derularea in bune 

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

Procedura alocarii finantarilor nerambursabile pentru activitati 

Justitiei a publicat pe 3 octombrie un proiect de lege pentru 

completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de 

 

Criteriile de calificare si selectie ce pot fi aplicate de autoritatea finantatoare; 

Asigurarea transparentei procedurii prin instituirea obligatiei autoritatii finantatoare de a publica 

un spatiu anume rezervat, usor accesibil, documentatia pentru elaborarea 

a asigura accesul liber si nerestrictionat la aceste 

Depunerea unei propuneri comune de proiect ori subcontractarea unor activitati de catre 

 

Conflictul de interese in procedura de atribuire a contractului de finantare nerambursabila; 

persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Deficientele in aplicarea Regulamentului privind raspunderea personalului 

de specialitate juridica asimilat magistratilor vor fi corectate

Ministerul 

ministrului justiţiei privind modificarea Regula

disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 

procurorilor din 

In cadrul referatului de aprobare

constituita din 7 membri, dintre care 3 reprezentanti ai personalului de specialitate juridica asimilat 

judecatorilor si procurorilor desemnati prin vot secret, cu majoritate simpla, 

comuna a acestui personal. Aceasta modalitate de vot a determinat dificultati in procedura de 

alegere a celor 3 reprezentanti, fiind necesara convocarea, in mod repetat, a adunarii generale.

 

De asemenea, stabilirea unui mandat de numa

determina reluarea procedurii de constituire a acestei comisii la un interval de timp relativ scurt. 

Pe de alta parte, limitarea la un singur mandat, ar putea conduce, in timp, la restrangerea 

numarului persoanelor care ar putea fi alese in comisie.

 

Totodata, se impune actualizarea unor dispozitii din actualul Regulament, ca urmare a schimbarii 

denumirii unor compartimente, a desfiintarii unor institutii si rectificarea denumirii personalului de 

specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dru@just.ro

Numarul de posturi al DNA va fi suplimentat

Astfel, numarul maxim de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara din cadrul DNA se 

suplimenteaza cu 50. 

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

asteptate pe adresa de e-mail: 

Producatorii din sectorul vitivinicol ar putea primi ajutor financiar

pentru promovare pe pietele tarilor terte

In cadrul proiectului se arata ca pentru masura de promovare pe pietele tarilor terte se acorda 

optional, la solicitarea beneficiarilor, ajutor financiar de la bugetul de stat sub forma de cofinantare 

in valoare de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu respec

domeniul ajutorului de Stat.

sprijinul financiar aferent planurilor aflate in derulare, se plateste din cuantumul anual al sprijinului 

financiar comunitar prevazut la art. 3 alin. (1)

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Deficientele in aplicarea Regulamentului privind raspunderea personalului 

specialitate juridica asimilat magistratilor vor fi corectate

Ministerul Justitiei a publicat pe 4 octombrie un proiect de de ordin al 

ministrului justiţiei privind modificarea Regulamentului privind răspunderea 

disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 

procurorilor din MJ şi al Institutului Naţional de Criminologie

In cadrul referatului de aprobare se arata ca, potrivit dispozitiilor actuale, comisia de disciplina este 

constituita din 7 membri, dintre care 3 reprezentanti ai personalului de specialitate juridica asimilat 

judecatorilor si procurorilor desemnati prin vot secret, cu majoritate simpla, de adunarea generala 

comuna a acestui personal. Aceasta modalitate de vot a determinat dificultati in procedura de 

alegere a celor 3 reprezentanti, fiind necesara convocarea, in mod repetat, a adunarii generale.

De asemenea, stabilirea unui mandat de numai 2 ani pentru membrii comisiei de disciplina 

determina reluarea procedurii de constituire a acestei comisii la un interval de timp relativ scurt. 

Pe de alta parte, limitarea la un singur mandat, ar putea conduce, in timp, la restrangerea 

elor care ar putea fi alese in comisie. 

Totodata, se impune actualizarea unor dispozitii din actualul Regulament, ca urmare a schimbarii 

denumirii unor compartimente, a desfiintarii unor institutii si rectificarea denumirii personalului de 

juridica asimilat judecatorilor si procurorilor.  

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

dru@just.ro, pana la data de 18 octombrie 2013. 

Numarul de posturi al DNA va fi suplimentat

Ministerul Justitiei a publicat pe 3 octombrie un proiect de hotarare 

pentru suplimentarea numarului maxim de posturi al Directiei Nationale 

Anticoruptie. 

Astfel, numarul maxim de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara din cadrul DNA se 

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

mail: dean@just.ro, in termen de 10 de zile. 

Producatorii din sectorul vitivinicol ar putea primi ajutor financiar

pentru promovare pe pietele tarilor terte

Ministerul Agriculturii a publicat pe 4 octombrie un proiect de hotarare 

privind modificarea H.G. nr. 1228/2008 privind stabilirea modului de acor

dare a sprijinului financiar comunitar producatorilor din sectorul 

se arata ca pentru masura de promovare pe pietele tarilor terte se acorda 

optional, la solicitarea beneficiarilor, ajutor financiar de la bugetul de stat sub forma de cofinantare 

in valoare de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu respectarea reglementarilor comunitare in 

domeniul ajutorului de Stat. Pentru masura de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, 

sprijinul financiar aferent planurilor aflate in derulare, se plateste din cuantumul anual al sprijinului 

ar prevazut la art. 3 alin. (1). 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Deficientele in aplicarea Regulamentului privind raspunderea personalului 

specialitate juridica asimilat magistratilor vor fi corectate 

un proiect de de ordin al 

mentului privind răspunderea 

disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 

şi al Institutului Naţional de Criminologie. 

se arata ca, potrivit dispozitiilor actuale, comisia de disciplina este 

constituita din 7 membri, dintre care 3 reprezentanti ai personalului de specialitate juridica asimilat 

de adunarea generala 

comuna a acestui personal. Aceasta modalitate de vot a determinat dificultati in procedura de 

alegere a celor 3 reprezentanti, fiind necesara convocarea, in mod repetat, a adunarii generale. 

i 2 ani pentru membrii comisiei de disciplina 

determina reluarea procedurii de constituire a acestei comisii la un interval de timp relativ scurt. 

Pe de alta parte, limitarea la un singur mandat, ar putea conduce, in timp, la restrangerea 

Totodata, se impune actualizarea unor dispozitii din actualul Regulament, ca urmare a schimbarii 

denumirii unor compartimente, a desfiintarii unor institutii si rectificarea denumirii personalului de 

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

Numarul de posturi al DNA va fi suplimentat 

Justitiei a publicat pe 3 octombrie un proiect de hotarare 

pentru suplimentarea numarului maxim de posturi al Directiei Nationale 

Astfel, numarul maxim de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciara din cadrul DNA se 

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

Producatorii din sectorul vitivinicol ar putea primi ajutor financiar 

pentru promovare pe pietele tarilor terte 

Agriculturii a publicat pe 4 octombrie un proiect de hotarare 

privind modificarea H.G. nr. 1228/2008 privind stabilirea modului de acor-

dare a sprijinului financiar comunitar producatorilor din sectorul vitivinicol. 

se arata ca pentru masura de promovare pe pietele tarilor terte se acorda 

optional, la solicitarea beneficiarilor, ajutor financiar de la bugetul de stat sub forma de cofinantare 

tarea reglementarilor comunitare in 

Pentru masura de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, 

sprijinul financiar aferent planurilor aflate in derulare, se plateste din cuantumul anual al sprijinului 
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Decrete semnate

Dintre decretele si sesizarile de neconstitutionalitate

tele Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam:

• Decret privind promulgarea Legii 

privind aplicarea în perioada 2013

acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 

baza planurilor de disponibilizare

Legea privind reforma in domeniul sanatatii va fi modificata

Ministerul 

modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii

Prin acest proiect de act normativ se propun urmatoarele: 

� dezvoltarea centrelor de permanenta si intarirea rolului medicilor de familie in a asigura 

consultatii de urgenta;  

� se introduce posibilitatea ca CPU (compartimentele de primiri urgente) sa intre in coordonarea 

UPU-rilor (unitatilor de primiri urgente);

� continuarea procesului de descentralizare; 

� introducerea retelei spitalicesti si de ambulatoriu pentru universita

� proiectele de acte normative care contin prevederi ce influenteaza determinantii starii de sanatate 

sa fie insotite de studii asupra sanatatii, ca instrument de fundamentare a deciziei; 

� redefinirea structurilor specializa

politicilor si programelor de sanatate; 

� introducerea cardului profesional pentru medici; 

� revizuirea structurilor organismelor profesionale ale medicilor;

� modificarea conditiilor pe care t

� reglementarea conditiilor de autorizare a absolventilor facultatilor de medicina care nu au obtinut 

drept de libera practica pana in prezent precum si a medicilor rezidenti, pentru activitati profes

desfasurate in limita competentelor insusite;

� activitatile de control al dispozitivelor medicale in utilizare si activitatile de prestari servicii in 

domeniu vor fi efectuate de o structura specializata;

� in domeniul medicamentului, se realizeaza

� reorganizarea si restructurarea ministerului sanatatii si a structurilor de specialitate

 

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

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

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

 

Decrete semnate in perioada 28 septembrie – 4 octombrie

de neconstitutionalitate semnate de Presedin-

Romaniei, domnul Traian Basescu, in aceasta perioada mentionam: 

privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 36/2013 

privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială 

acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în 

baza planurilor de disponibilizare. 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii va fi modificata

Ministerul Sanatatii a publicat pe 1 octombrie un proiect de lege privind 

modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii. 

Prin acest proiect de act normativ se propun urmatoarele:  

dezvoltarea centrelor de permanenta si intarirea rolului medicilor de familie in a asigura 

se introduce posibilitatea ca CPU (compartimentele de primiri urgente) sa intre in coordonarea 

rilor (unitatilor de primiri urgente); 

continuarea procesului de descentralizare;  

introducerea retelei spitalicesti si de ambulatoriu pentru universitatile de medicina si farmacie;

proiectele de acte normative care contin prevederi ce influenteaza determinantii starii de sanatate 

sa fie insotite de studii asupra sanatatii, ca instrument de fundamentare a deciziei; 

redefinirea structurilor specializate ale ministerului sanatatii in elaborarea si implementarea 

politicilor si programelor de sanatate;  

introducerea cardului profesional pentru medici;  

revizuirea structurilor organismelor profesionale ale medicilor; 

modificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca managerul spitalului public;

reglementarea conditiilor de autorizare a absolventilor facultatilor de medicina care nu au obtinut 

drept de libera practica pana in prezent precum si a medicilor rezidenti, pentru activitati profes

desfasurate in limita competentelor insusite; 

activitatile de control al dispozitivelor medicale in utilizare si activitatile de prestari servicii in 

domeniu vor fi efectuate de o structura specializata; 

in domeniul medicamentului, se realizeaza armonizarea legislatiei nationale cu cea europeana;

reorganizarea si restructurarea ministerului sanatatii si a structurilor de specialitate

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

propuneri@ms.ro, in termen de 10 zile. 

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

Legea privind reforma in domeniul sanatatii va fi modificata 

t pe 1 octombrie un proiect de lege privind 

modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

dezvoltarea centrelor de permanenta si intarirea rolului medicilor de familie in a asigura 

se introduce posibilitatea ca CPU (compartimentele de primiri urgente) sa intre in coordonarea 

tile de medicina si farmacie; 

proiectele de acte normative care contin prevederi ce influenteaza determinantii starii de sanatate 

sa fie insotite de studii asupra sanatatii, ca instrument de fundamentare a deciziei;  

te ale ministerului sanatatii in elaborarea si implementarea 

rebuie sa le indeplineasca managerul spitalului public; 

reglementarea conditiilor de autorizare a absolventilor facultatilor de medicina care nu au obtinut 

drept de libera practica pana in prezent precum si a medicilor rezidenti, pentru activitati profesionale 

activitatile de control al dispozitivelor medicale in utilizare si activitatile de prestari servicii in 

armonizarea legislatiei nationale cu cea europeana; 

reorganizarea si restructurarea ministerului sanatatii si a structurilor de specialitate.  

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



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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