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Cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit

�  Institutiile de credit sunt responsabile pentru existenta unui cadru de administrare a 

activitatii riguros conceput, care sa includa cel putin urmatoarele aspecte:

• structura organizatorica

• organul de conducere al institutiei de credit

responsabilitati, componenta si functionarea, cadrul general pentru 

desfasurarea activitatii;

• administrarea riscurilor

• controlul intern

• sistemele informationale

• cerintele de transparenta

� Casa centrala a cooperativelor de 

de administrare a activitatii si la nivelul retelei cooperatiste.

� Institutiile de credit trebuie sa dispuna de reglementari interne

administrare a activitatii.

� Institutiile de credit adapteaza cadrul de administrare a activitatii 

amploarea si complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri si activitatilor 

desfasurate de ele. 

BNR a adoptat Regulamentul privind cerintele prudentiale pentru 

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice

Principalele prevederi 

� Decizia de impunere din oficiu

declaratia fiscala pentru obligatiile fiscale ce au format obiectul impunerii din oficiu, in 

termen de 60 de zile de la data comunicarii de

� Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor

reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia generala de tehnologia 

informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pre

generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

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

In Monitorul Oficial nr. 841 din 30 decembrie 2013 a fost publicat 

Regulamentul nr. 5/2013 al BNR privind cerinte prudentiale pentru 

institutiile de credit. 

Cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit 

sunt responsabile pentru existenta unui cadru de administrare a 

activitatii riguros conceput, care sa includa cel putin urmatoarele aspecte: 

structura organizatorica si organizarea; 

organul de conducere al institutiei de credit, respectiv: atributii si 

sponsabilitati, componenta si functionarea, cadrul general pentru 

desfasurarea activitatii; 

administrarea riscurilor; 

controlul intern; 

sistemele informationale si continuitatea activitatii; 

cerintele de transparenta. 

Casa centrala a cooperativelor de credit este responsabila pentru existenta unui cadru 

de administrare a activitatii si la nivelul retelei cooperatiste. 

Institutiile de credit trebuie sa dispuna de reglementari interne privind cadrul de 

administrare a activitatii. 

apteaza cadrul de administrare a activitatii in functie de natura, 

amploarea si complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri si activitatilor 

BNR a adoptat Regulamentul privind cerintele prudentiale pentru 

institutiile de credit 

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice

In Monitorul Oficial nr. 842 din 30 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2030/2013 al ministrului Finantelor Publice privind 

modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor 

publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind 

stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a 

Decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza in cazul in care contribuabilul depune 

declaratia fiscala pentru obligatiile fiscale ce au format obiectul impunerii din oficiu, in 

de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu. 

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de 

reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia generala de tehnologia 

informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile 

generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 

2 

In Monitorul Oficial nr. 841 din 30 decembrie 2013 a fost publicat 

al BNR privind cerinte prudentiale pentru 

sunt responsabile pentru existenta unui cadru de administrare a 

 

, respectiv: atributii si 

sponsabilitati, componenta si functionarea, cadrul general pentru 

este responsabila pentru existenta unui cadru 

privind cadrul de 

in functie de natura, 

amploarea si complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri si activitatilor 

BNR a adoptat Regulamentul privind cerintele prudentiale pentru 

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice 

In Monitorul Oficial nr. 842 din 30 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice privind 

area si completarea Ordinului ministrului finantelor 

publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind 

stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a 

se desfiinteaza in cazul in care contribuabilul depune 

declaratia fiscala pentru obligatiile fiscale ce au format obiectul impunerii din oficiu, in 

, Directia generala de 

reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia generala de tehnologia 

cum si directiile 

generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala

Principalele prevederi 

� Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, in care se pot emite acorduri pentru 

finantare, este 2008–30 iunie 2014

Legea privind sistemul unitar de pensii publice a suferit modificari

Principalele prevederi 

� Perioadele de vechime in munca

aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare

varstelor de pensionare. 

MEN a aprobat transferul de locuri intre cicluri de studii universitare

Principalele prevederi 

� Se aproba transferul locurilor disponibile de la ciclul de studii universitare de licenta si 

de la ciclul de studii universitare master la ciclul de studii universitare de doctorat

cum urmeaza: 

• 700 de locuri de la ciclul de studii universitare de licenta se transforma in 

locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat

• 370 de locuri de la ciclul de studii universitare de master se transforma in 

locuri pentru ciclul de studii universitare de doc

� Transformarea se realizeaza raportat la 

domenii de studii. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

Instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala

In Monitorul Oficial nr. 842 din 30 decembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 1160/2013 privind modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor 

de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor.

a schemei de ajutor de stat, in care se pot emite acorduri pentru 

30 iunie 2014. 

Legea privind sistemul unitar de pensii publice a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 842 din 30 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 380/2013 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 

stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea red

 

MEN a aprobat transferul de locuri intre cicluri de studii universitare

In Monitorul Oficial nr. 843 din 30 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 5578/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 

transferul de locuri intre cicluri de studii universitare. 

transferul locurilor disponibile de la ciclul de studii universitare de licenta si 

de la ciclul de studii universitare master la ciclul de studii universitare de doctorat

de la ciclul de studii universitare de licenta se transforma in 

locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat; 

de la ciclul de studii universitare de master se transforma in 

locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat. 

Transformarea se realizeaza raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri si 

 Legalis.ro. 

Instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala 

In Monitorul Oficial nr. 842 din 30 decembrie 2013 a fost 

privind modificarea Hotararii 

Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor 

de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor. 

a schemei de ajutor de stat, in care se pot emite acorduri pentru 

Legea privind sistemul unitar de pensii publice a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 842 din 30 decembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

pana la data de 1 

in conditii deosebite, in vederea reducerii 

MEN a aprobat transferul de locuri intre cicluri de studii universitare 

In Monitorul Oficial nr. 843 din 30 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

 

transferul locurilor disponibile de la ciclul de studii universitare de licenta si 

de la ciclul de studii universitare master la ciclul de studii universitare de doctorat, dupa 

de la ciclul de studii universitare de licenta se transforma in 107 

de la ciclul de studii universitare de master se transforma in 114 

echivalent pe cicluri si 
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In Monitorul

publicata 

Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri 

in domeniul invatamantului.

Principalele prevederi: 

� Invatamantul general obligatoriu este de 11 clase

invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului secundar superior. Invatamantul 

liceal devine obligatoriu pana cel mai tarziu in anul 2020.

� Obligatia de a frecventa invatamantul obligatoriu

inceteaza la varsta de 18 ani.

� Sistemul national de invatamant preuniversitar

• educatia timpurie 

invatamantul prescolar (3

mare; 

• invatamantul primar

• invatamantul secundar

� invatamantul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V

� invatamantul secundar superior care poate fi:

� invatamant liceal, care cuprinde clasele de liceu IX

urmatoarele filiere: teoretica, vocationala si tehnologica;

� invatamant profesional cu durata de 3 ani;

• invatamantul tertiar nonuniversitar

� Invatamantul liceal este organizat in doua cicluri care se succeda: ciclul inferior al liceului, 

format din clasele a IX-a – a X

a/a XIII-a. 

� Invatamantul liceal, vocational si tehnologic, invatamantul profesi

postliceal se organizeaza pentru specializari si calificari stabilite de Ministerul Educatiei 

Nationale, in conformitate cu Regis

� Invatamantul general obligatoriu

secundar inferior si primii 2 ani ai in

� Durata studiilor in invatamantul liceal

cadru aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. Pentru unele forme de invatamant cu 

frecventa si pentru invatamantul liceal cu frecventa redusa, durata studi

cu un an. 

� Absolventii clasei a X-a din cadrul

stagiu de pregatire practica pot sustine examen de certific

nivelului de certificare stabilit prin Ca

� Absolventii invatamantului profesional

calificarii profesionale pot urma cursurile invatamantului liceal.

� Absolventii invatamantului obligatoriu

18 ani, cel putin un program de pregatire profesionala care permite dobandirea unei 

calificari corespunzatoare Cadr

 Afla care sunt ultimele modificari aduse Legii educatiei nationale

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

In Monitorul Oficial nr. 843 din 30 decembrie 2013 a fost 

publicata O.U.G. nr. 117/2013 privind modificarea si completarea 

Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri 

in domeniul invatamantului. 

Invatamantul general obligatoriu este de 11 clase si cuprinde invatamantul primar, 

invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului secundar superior. Invatamantul 

liceal devine obligatoriu pana cel mai tarziu in anul 2020. 

Obligatia de a frecventa invatamantul obligatoriu de 11 clase, la forma cu frecventa,

. 

invatamant preuniversitar cuprinde urmatoarele niveluri: 

 (0–6 ani), formata din nivelul anteprescolar (0

invatamantul prescolar (3–6 ani), care cuprinde grupa mica, grupa mijlocie si grupa 

invatamantul primar, care cuprinde clasa pregatitoare si clasele I–IV; 

invatamantul secundar, care cuprinde: 

invatamantul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V–VIII;

invatamantul secundar superior care poate fi: 

invatamant liceal, care cuprinde clasele de liceu IX–

urmatoarele filiere: teoretica, vocationala si tehnologica; 

mant profesional cu durata de 3 ani; 

invatamantul tertiar nonuniversitar, care cuprinde invatamantul postliceal.

este organizat in doua cicluri care se succeda: ciclul inferior al liceului, 

a X-a, si ciclul superior al liceului, format din clasele a XI

Invatamantul liceal, vocational si tehnologic, invatamantul profesional si invatamantul 

se organizeaza pentru specializari si calificari stabilite de Ministerul Educatiei 

Nationale, in conformitate cu Registrul national al calificarilor. 

Invatamantul general obligatoriu este format din invatamantul primar, inva

secundar inferior si primii 2 ani ai invatamantului secundar superior. 

Durata studiilor in invatamantul liceal este de 4 sau 5 ani, in conformitate cu planurile

cadru aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. Pentru unele forme de invatamant cu 

frecventa si pentru invatamantul liceal cu frecventa redusa, durata studiilor se prelungeste 

a din cadrul filierei tehnologice sau vocationale care au finalizat un 

stagiu de pregatire practica pot sustine examen de certificare a calificarii corespunzator 

nivelului de certificare stabilit prin Cadrul national al calificarilor. 

Absolventii invatamantului profesional care promoveaza examenul de certificare a 

calificarii profesionale pot urma cursurile invatamantului liceal. 

Absolventii invatamantului obligatoriu care intrerup studiile pot finaliza, pana la varsta de 

18 ani, cel putin un program de pregatire profesionala care permite dobandirea unei 

calificari corespunzatoare Cadrului national al calificarilor. 

Afla care sunt ultimele modificari aduse Legii educatiei nationale

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Oficial nr. 843 din 30 decembrie 2013 a fost 

privind modificarea si completarea 

Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri 

si cuprinde invatamantul primar, 

invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului secundar superior. Invatamantul 

de 11 clase, la forma cu frecventa, 

 

6 ani), formata din nivelul anteprescolar (0–3 ani) si 

6 ani), care cuprinde grupa mica, grupa mijlocie si grupa 

VIII; 

–XII/XIII, cu 

, care cuprinde invatamantul postliceal. 

este organizat in doua cicluri care se succeda: ciclul inferior al liceului, 

a, si ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a–a XII-

onal si invatamantul 

se organizeaza pentru specializari si calificari stabilite de Ministerul Educatiei 

este format din invatamantul primar, invatamantul 

este de 4 sau 5 ani, in conformitate cu planurile-

cadru aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. Pentru unele forme de invatamant cu 

ilor se prelungeste 

care au finalizat un 

are a calificarii corespunzator 

care promoveaza examenul de certificare a 

care intrerup studiile pot finaliza, pana la varsta de 

18 ani, cel putin un program de pregatire profesionala care permite dobandirea unei 

Afla care sunt ultimele modificari aduse Legii educatiei nationale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Transportul rutier se efectueaza cu 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, 

denumita in continuare O.G. nr. 27/2011, 

efectuat si dotate tehnic in conformitat

� Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier

national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si Registrul electronic 

national al intreprinderilor autorizate se intocmes

operatorilor de transport rutier, intreprinderilor de transport rutier in cont propriu sau 

intreprinderilor autorizate care indeplinesc cerintele prevazute de legislatia in vigoare 

pentru obtinerea licentei comunitare, a 

autorizatiei pentru transportul rutier 

� Completarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier

Registrului electronic national al intreprinderilor 

Registrului electronic national al intreprinderilor autorizate se realizeaza prin inscrierea cel 

putin a urmatoarelor date:

• denumirea si forma juridica a intreprinderii

• adresa sediului acesteia;

• numele managerului

• tipul licentei comunitare corespunzator tipului de transport efectuat

numarul si seria acesteia, numarul si seria certificatului de transport rutier in cont 

propriu sau numarul si seria autorizatiei pentru transportul 

cost, dupa caz; 

• numarul si seria copiilor conforme ale licentei comunitare

transport rutier in cont propriu/ale autorizatiei pentru transportul rutier national 

contra cost, precum si numerele de inmatriculare al

care au fost eliberate;

• incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009

Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 

norme comune privind conditiile care 

ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a 

Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

• numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru co

activitatii de transport

fost restabilita, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) 

nr. 1.071/2009, precum si masurile de reabilitare aplicabile;

• masurile administrative si sanctiunile aplicate operatorilor de transport 

rutier/intreprinderilor de transport rutier in cont propr

autorizate. 

Normele metodologice privind organizarea si e

transporturilor rutiere au suferit modificari

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. 844 din 30 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1567/2013 al ministrului Transporturilor pentru 

modificarea si completarea Normelor metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea 

transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite 

prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si 

infrastructurii nr. 980/2011. 

se efectueaza cu vehiculele rutiere prevazute in Ordonanta Guvernului 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, 

denumita in continuare O.G. nr. 27/2011, destinate prin constructie tipului de transport 

si dotate tehnic in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic 

national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si Registrul electronic 

national al intreprinderilor autorizate se intocmesc prin inscrierea datelor aferente 

operatorilor de transport rutier, intreprinderilor de transport rutier in cont propriu sau 

intreprinderilor autorizate care indeplinesc cerintele prevazute de legislatia in vigoare 

pentru obtinerea licentei comunitare, a certificatului de transport in cont propriu sau a 

autorizatiei pentru transportul rutier national contra cost, dupa caz. 

Completarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier

Registrului electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si a 

Registrului electronic national al intreprinderilor autorizate se realizeaza prin inscrierea cel 

putin a urmatoarelor date: 

denumirea si forma juridica a intreprinderii; 

acesteia; 

numele managerului/managerilor de transport; 

tipul licentei comunitare corespunzator tipului de transport efectuat

numarul si seria acesteia, numarul si seria certificatului de transport rutier in cont 

propriu sau numarul si seria autorizatiei pentru transportul rutier national contra 

numarul si seria copiilor conforme ale licentei comunitare/ale certificatului de 

transport rutier in cont propriu/ale autorizatiei pentru transportul rutier national 

contra cost, precum si numerele de inmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru 

care au fost eliberate; 

incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009

Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 

norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea 

ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a 

Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009; 

numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru co

activitatii de transport, atat timp cat buna reputatie a persoanei respective nu a 

fost restabilita, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) 

nr. 1.071/2009, precum si masurile de reabilitare aplicabile; 

nistrative si sanctiunile aplicate operatorilor de transport 

/intreprinderilor de transport rutier in cont propriu/intreprinderilor 

Normele metodologice privind organizarea si efectuarea 

transporturilor rutiere au suferit modificari 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 844 din 30 decembrie 2013 a fost publicat 

Transporturilor pentru 

modificarea si completarea Normelor metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea 

transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite 

ind transporturile 

rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si 

prevazute in Ordonanta Guvernului 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, 

destinate prin constructie tipului de transport 

, Registrul electronic 

national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si Registrul electronic 

c prin inscrierea datelor aferente 

operatorilor de transport rutier, intreprinderilor de transport rutier in cont propriu sau 

intreprinderilor autorizate care indeplinesc cerintele prevazute de legislatia in vigoare 

certificatului de transport in cont propriu sau a 

Completarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier, a 

de transport rutier in cont propriu si a 

Registrului electronic national al intreprinderilor autorizate se realizeaza prin inscrierea cel 

tipul licentei comunitare corespunzator tipului de transport efectuat, precum si 

numarul si seria acesteia, numarul si seria certificatului de transport rutier in cont 

rutier national contra 

/ale certificatului de 

transport rutier in cont propriu/ale autorizatiei pentru transportul rutier national 

e vehiculelor rutiere pentru 

incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 

trebuie indeplinite pentru exercitarea 

ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a 

 

numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea 

, atat timp cat buna reputatie a persoanei respective nu a 

fost restabilita, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) 

nistrative si sanctiunile aplicate operatorilor de transport 

iu/intreprinderilor 

fectuarea 
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