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proiect. 
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In Monitorul Oficial nr. 114 din 17 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 223/2014 al MFP si al ANAF pentru modificarea 

Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, 

contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se 

platesc de contribuabili intr-un cont unic. 

Principalele prevederi 

� Obligatiile fiscale cuprinse in nomenclatorul prevazut in anexa nr. 1 se platesc de catre 

contribuabili in contul unic 20.A.47.01.00 «Sume incasate pentru bugetul de stat in 

contul unic, in curs de distribuire»“, deschis pe codul de identificare fiscala al 

contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia 

sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. 

Nomenclatorul Obligatiilor Fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 

20.A.47.01.00 „Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire“ 

Denumirea creantei fiscale Temeiul legal 

1 2 

Impozit pe venitul din salarii Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

Impozit pe venitul din pensii Legea nr. 571/2003, cu modificarile si comple-

tarile ulterioare 

Impozit pe veniturile din activitati 

desfasurate in baza contractelor/conventiilor 

civile incheiate potrivit Codului civil, precum 

si a contractelor de agent 

Legea nr. 571/2003, cu modificarile si comple-

tarile ulterioare 

Plati anticipate, in contul impozitului pe profit 

anual, datorate de societati comerciale 

bancare, persoane juridice romane si de 

sucursalele din Romania ale bancilor, 

persoane juridice straine 

art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modi-

ficarile si completarile ulterioare 

Impozit pe profit/plati anticipate in contul 

impozitului pe profit anual datorat/datorate 

de persoane juridice romane, altele decat cele 

de la pct. 4, precum si de persoanele juridice 

cu sediul social in Romania, infiintate potrivit 

legislatiei europene 

art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modi-

ficarile si completarile ulterioare 

Impozit pe profit din asociere datorat de 

persoane fizice 

art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 

571/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Impozit pe profit datorat de persoane 

juridice straine, altele decat cele prevazute la 

pct. 4 sau plati anticipate in contul impozitului 

pe profit anual, datorate de catre persoanele 

juridice straine care desfasoara activitate prin 

intermediul unui sediu permanent in Romania 

art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 

571/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

Care sunt impozitele si contributiile care se platesc 

de contribuabili intr-un cont unic 
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 A fost aprobata Metodologia de calcul a contributiilor si taxelor datorate 

la Fondul pentru mediu 

In Monitorul Oficial nr. 129 din 21 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 192/2014 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului si 

gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei 

de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru 

mediu. 

Modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 196/2005 

� Sunt obligati la plata contributiei de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor 

metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, generatorii 

deseurilor, respectiv detinatorii bunurilor destinate dezmembrarii, persoane fizice sau juri-

dice, care nu au calitatea de colector si/sau de valorificator autorizat in conditiile legii. 

� Obligatia de a calcula, de a retine, de a declara si de a vira la Fondul pentru mediu contri-

butia de 3% din veniturile realizate din vanzarea de deseuri metalice feroase si neferoase, 

inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, revine operatorilor economici care desfasoara 

activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor, 

� Contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si 

neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, se retine prin stopaj la sursa de 

catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a 

deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu in termenul legal pentru 

virarea impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa. 

� Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmem-

brarii, de catre generatorii deseurilor, respectiv de catre detinatorii bunurilor destinate 

dezmembrarii, persoane juridice, catre operatorii economici care desfasoara activitati de 

colectare si/sau de valorificare a deseurilor se face pe baza de factura, cu evidentierea 

distincta a contributiei de 3% si cu retinerea acesteia. 

� Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmem-

brarii, de catre generatorii deseurilor, respectiv de catre detinatorii bunurilor destinate dez-

membrarii, persoane fizice, catre operatorii economici care desfasoara activitati de colec-

tare si/sau de valorificare a deseurilor se face pe baza de factura/adeverinta de primire si 

plata, cu retinerea contributiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vanzatorului de deseuri. 

� Baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta valoarea de vanzare a dese-

urilor metalice feroase si neferoase si a bunurilor destinate dezmembrarii, exclusiv TVA. 

� In cazul in care operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de 

valorificare a deseurilor devin detinatori de deseuri metalice feroase si neferoase, prin 

activitatea de dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar 

proprii sau devenite proprii prin achizitie, au obligatia de a plati contributia de 3% la Fondul 

pentru mediu in cazul vanzarii acestora. 

� Baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta pretul mediu de achizitie al 

deseurilor metalice feroase si neferoase din luna precedenta dezmembrarii si/sau casarii 

bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, 

inmultit cu cantitatea de deseuri metalice feroase si neferoase rezultata din activitatea de 

dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau 

devenite proprii prin achizitie. 
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 Comisioanele percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile 

prestate clientilor 

In Monitorul Ofcial nr. 128 din 21 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 248/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publi-

ce nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor perce-

pute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor. 

Principalele prevederi 

� Pentru conturile 50.47.11 «Disponibil aferent prefinantarii pentru proiecte finantate din 

fonduri externe nerambursabile postaderare», 50.47.09 «Disponibil aferent proiectelor 

finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare», 50.25 «Disponibil al institutiilor 

publice ale administratiei centrale finantate integral din venituri proprii», 50.28 «Disponibil al 

institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii», 

54.06.01.21 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente – 

Mecanismul financiar SEE 2009-2014», 54.06.01.22 «Disponibil din fonduri externe 

nerambursabile aferente altor instrumente – Mecanismul financiar norvegian 2009–2014», 

54.06.01.23 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente – 

Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national aferente mecanismelor financiare SEE», 

54.06.01.24 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente – 

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE», plata se efectueaza de catre institutiile 

publice in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna precedenta prestarii 

serviciilor, pe baza «Situatiei privind comisioanele de platit pentru luna ..........», transmisa de 

unitatile Trezoreriei Statului.  

� In situatia in care institutiile publice nu efectueaza plata in termen, unitatile Trezoreriei 

Statului debiteaza direct conturile acestora. 

Stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului 

In Monitorul Oficial nr. 125 din 20 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 247/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 

stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului. 

 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 martie 2014, ratele dobanzilor aplicate de Trezoreria Statului la 

disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit 

reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, precum si la depozitele la termen 

constituite de titularii acestora se stabilesc dupa cum urmeaza: 

• rata dobanzii la vedere acordata la disponibilitatile pastrate in conturi la Trezoreria 

Statului se stabileste la 0,15% pe an; 

• rata dobanzii acordata la depozitele pe termen de o luna se stabileste la 0,45% pe an; 

• rata dobanzii acordata la depozitele pe termen de 3 luni se stabileste la 0,50% pe an. 

� Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Directia generala de trezorerie si 

datorie publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si de directiile generale 

regionale ale finantelor publice. 
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In Monitorul Oficial nr. 121 din 18 februarie 2014 a fost republica-

ta Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor 

activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite. 

Principalele prevederi 

� Urmatoarele fapte reprezinta activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si 

constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, 

potrivit legii penale, infractiuni: 

• efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, fara 

indeplinirea conditiilor stabilite prin lege; 

• vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de primarii, 

consilii judetene sau prefecturi; 

• conditionarea vanzarii unor marfuri sau a prestarii unor servicii de cumpararea altor 

marfuri ori de prestarea de servicii; 

• expunerea spre vanzare ori vanzarea de marfuri sau orice alte produse fara specificarea 

termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat; 

• efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, cu bunuri a 

caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii. 

 Protejarea populatiei impotriva unor activitati de comert ilicite 

Masurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor 

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist 

In Monitorul Oficial nr. 116 din 17 februarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii 

nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in 

mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 401/2013. 

 

Principalele prevederi 

� Mecanismul si conditiile privind compensarea cu bunuri oferite in echivalent a imobilelor 

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist 

� Masura reparatorie a compensarii cu bunuri oferite in echivalent, prevazuta de art. 1 alin. (2) 

din Legea nr. 165/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica de catre entitatea 

investita cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si consta in acordarea de bunuri, libere de 

orice sarcini, in echivalent valoric. 

� Bunurile care pot face obiectul compensarii, in conditiile legii, sunt terenurile, cu sau fara 

constructii, si constructiile finalizate sau nefinalizate. 

� Echivalenta valorica intre bunurile care au facut obiectul cererii formulate in baza Legii nr. 

10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si bunurile care se acorda in 

compensare se stabileste prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii 

nr. 165/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 127 din 21 februarie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 8/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei 

si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie–23 

februarie 2014. 

 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2014, rata dobanzii platita la rezervele 

minime obligatorii constituite in lei este de 0,47% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele 

minime obligatorii constituite in euro este de 0,38% pe an. 

Implementarea Programului romano-elvetian pentru  

intreprinderi mici si mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 118 din 18 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 440/2014 al ministrului Economiei Departamentul 

Pentru IMM, Mediul de Afaceri si Turism privind aprobarea 

Procedurii de implementare a Programului romano-elvetian 

pentru intreprinderi mici si mijlocii (PREIMM), in cadrul Ariei de 

concentrare 5: „Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la 

finantare a IMM-urilor“. 

 

Principalele prevederi 

� Prezenta procedura descrie modul de implementare a Programului romano-elvetian pentru 

intreprinderi mici si mijlocii (PREIMM sau Programul), conceput pentru abordarea sectiunii 3 – 

„Sectorul privat“/Aria de concentrare (AC) 5: „Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la 

finantare a IMM“, din anexa nr. 1 la Acordul-cadru dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal 

Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-roman pentru reducerea 

disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (PCER). 

� PREIMM este un program de sprijinire a dezvoltarii si cresterii competitivitatii IMM-urilor din 

Romania in patru sectoare prioritare, in vederea reducerii decalajului de competitivitate fata de 

media Uniunii Europene. 

� Programul este implementat de catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, 

Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT), avand responsabilitati de: 

• Organism Intermediar (OI) – prin Directia implementare programe pentru IMM (DIPIMM); 

• Agentie Executiva (AE) – prin Directia politici pentru IMM si cooperatie (DPIMMC). 

� Prezenta procedura reglementeaza, conform PFP, modul de acordare a creditelor garantate la 

solicitarea Beneficiarului si destinate realizarii de investitii in vederea dezvoltarii afacerilor 

intreprinderilor mici si mijlocii, denumite mai jos Beneficiari. 

� Programul se deruleaza pe perioada 2014-2019. 
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Stabilirea unor norme uniforme de rezolutie a institutiilor de credit 

In Monitorul Oficial nr. 124 din 19 februarie 2014 a fost pulicata 

Hotararea nr. 4/2014 a Camerei Deputatilor privind aprobarea 

opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului 

European si al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme si a 

unei proceduri uniforme de rezolutie a institutiilor de credit si a 

anumitor intreprinderi de investitii in cadrul unui mecanism unic 

de rezolutie si al unui fond unic de rezolutie bancara si de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului 

European si al Consiliului COM (2013) 520. 

Principalele prevederi 

� Luand in considerare Proiectul de opinie nr. 4c-19/60 adoptat de Comisia pentru afaceri 

europene in sedinta din 12 februarie 2014, Camera Deputatilor aminteste ca perioada 

anterioara declansarii crizei s-a caracterizat prin nivele foarte mari ale datoriei private deter-

minate de integrarea pietelor financiare, fapt care a permis imprumuturi masive, investitii si 

consum pe datorie, in timp ce constructia institutionala minimalista a guvernantei econo-

mice in UE nu a oferit instrumentele necesare pentru a descuraja dezechilibre majore, iar 

acele dezechilibre au condus la criza datoriilor suverane si criza bancilor. 

� Camera Deputatilor ia act de avizul Serviciului juridic al Consiliului, potrivit caruia temeiul 

juridic al mecanismului unic de rezolutie, respectiv art, 114 din Tratatul privind functionarea 

Uniunii Europene, nu permite afectarea suveranitatii fiscale a statelor membre, in masura 

in care nu poate impune decizii care sa oblige la mobilizarea de fonduri publice, ceea ce 

implica imposibilitatea introducerii unor prevederi asupra sprijinului fiscal in regulamentul 

mecanismului unic de rezolutie. 

� Camera Deputatilor reaminteste concluziile Consiliului European potrivit carora mecanismul 

unic de rezolutie trebuie sa fie creat in interiorul cadrului juridic si institutional al UE, cu 

precizarea ca, desi o revizuire a tratatelor UE ar fi fost utila pentru o fundamentare juridica 

inatacabila a actiunii Uniunii Europene, motivul folosirii cadrului juridic al actualelor tratate 

este protejarea ordinii democratice si institutionale a UE, care ar putea fi din nou pusa in 

pericol prin destabilizare financiara. 

� Camera Deputatilor recunoaste ca progresul accelerat catre o uniune bancara este indis-

pensabil pentru a asigura stabilitatea financiara si cresterea economica in zona euro si in 

intreaga piata interna. 

� Camera Deputatilor saluta viziunea unei uniuni bancare care sa contribuie la anihilarea 

cercului vicios intre datoriile suverane si datoriile bancilor si crede ca absorbtia pierderilor 

printr-un mecanism care depaseste frontierele nationale va reusi sa elimine interdepen-

denta intre criza bancara dintr-un anumit stat si pozitia bugetara a statului respectiv. 

� Camera Deputatilor saluta optiunea incluziva a autorului propunerii si larga acceptare de 

catre toti actorii implicati in procesul decizional de a sustine tratamentul egal intre statele 

noneuro si statele europarticipante la mecanism. 

� In contextul in care una dintre ratiunile uniunii bancare este prevenirea dezechilibrelor 

financiare, care conduc la mari dezechilibre externe si macroeconomice, iar sistemul bancar 

oficial reprezinta doar un segment al pietelor financiare, Camera Deputatilor atrage atentia 

ca anumite segmente din pietele financiare au ramas puternic dereglementate. 
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Au fost aprobate Normele de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei 

In Monitorul Oficial nr. 127 din 21 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 119/2014 al ministrului Sanatatii pentru aprobarea 

Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 

populatiei. 

Norme de igiena referitoare la zonele de locuit 

� Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa se faca in zone sigure, pe terenuri 

salubre care sa asigure: 

• protectia populatiei fata de producerea unor fenomene naturale ca alunecari de teren, 

inundatii, avalanse; 

• reducerea degajarii sau infiltrarii de substante toxice, inflamabile sau explozive, 

aparute ca urmare a poluarii mediului; 

• sistem de alimentare cu apa potabila in conformitate cu normele legale in vigoare; 

• sistem de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale 

menajere, a apelor meteorice; 

• sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere; 

• sanatatea populatiei fata de poluarea antropica cu compusi chimici, radiatii si/sau 

contaminanti biologici. 

� La zonificarea functionala a localitatilor se va avea in vedere: separarea functiunilor, raportul 

interdependent al diferitelor zone functionale, evitarea incompatibilitatilor functionale in 

zonele destinate locuirii si functiunilor complementare ale acestora. 

� Zonele de protectie sanitara se vor asigura, conform prevederilor legale in vigoare, pe baza 

avizelor corespunzatoare dotarilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit. 

� Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdictie de construire a 

cladirilor cu destinatie de locuinte sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de catre 

institutii abilitate, pana la inlaturarea riscului. 

� Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata 

de minimum 11/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele 

invecinate. 

Care este nivelul ratei dobanzii penalizatoare pentru deficitele 

de rezerve minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 127 din 21 februarie 2014 a fost publicata 

Circulara nr. 9/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind rata 

dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime 

obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 

24 februarie - 23 martie 2014. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2014, rata dobanzii penalizatoare 

pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda nationala este de 9,75% 

pe an. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ministerul Educatiei a aprobat Calendarul de inscriere a copiilor in 

invatamantul primar pentru anul scolar 2014–2015 

In Monitorul Oficial nr. 115 din 17 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3111/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in 

invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015. 

Data-limita/Perioada Evenimentul 

Pregatirea inscrierii in invatamantul primar 

17 februarie 2014 

Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respec-

tiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, 

inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar. 

Afisarea la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca 

exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant 

care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca 

activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: 

posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite 

aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii 

programului „Scoala dupa scoala“, fotografii ale spatiului in care se 

desfasoara activitatea la clasa pregatitoare 

17 februarie 2014 

Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solici-

tata de parinti, in conformitate cu prevederile Metodologiei de inscriere a 

copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015, prevazuta in 

anexa nr. 2 la ordin. Afisarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza 

evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in 

conformitate cu prevederile Metodologiei de inscriere a copiilor in invata-

mantul primar pentru anul scolar 2014-2015, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin 

17 februarie 2014 

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice 

de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii 

cadrelor didactice si a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ 

al parintilor – avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul 

juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant. 

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documen-

telor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare 

19-28 februarie 2014 

Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activi-

tate specifica clasei pregatitoare, a unei „Zile a portilor deschise“, zi in care 

parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activi-

tatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de 

invatamant implicat in aceasta activitate 

17-28 februarie 2014 

Organizarea, in unitatile de invatamant prescolar, a intalnirilor pentru infor-

marea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in 

anul scolar 2014-2015, in invatamantul primar 

18 februarie - 12 

martie 2014 

Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru 

care Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul 

scolar 2014-2015, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, prevede aceasta evaluare. 
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Organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru  

elevii clasei a VIII-a 

In Monitorul Oficial nr. 116 din 17 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3076/2014 al ministrului Educatiei Nationale privind 

organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru 

elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de 

bacalaureat national, in anul scolar 2013-2014. 

Principalele prevederi 

� Se aproba organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii 

probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2013-2014, pentru 

familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv ale unui examen de bacalau-

reat national si cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din invatamantul 

preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.  

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

probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2013-2014. 

� Disciplinele la care se organizeaza simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in 

anul scolar 2013-2014, sunt: limba si literatura romana, limba si literatura materna (pentru 

elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna), 

matematica. 

� Disciplinele la care se organizeaza simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

national pentru elevii clasei a XI-a in anul scolar 2013-2014 sunt: limba si literatura romana, 

limba si literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au 

urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale), matematica si istorie. 

� Disciplinele la care se organizeaza simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

national pentru elevii clasei a XII-a in anul scolar 2013-2014 sunt: limba si literatura romana, 

limba si literatura materna (pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au 

urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale), matematica, istorie, fizica, chimie, 

biologie, informatica, geografie, logica, argumentare si comunicare, psihologie, economie, 

sociologie, filosofie. 

� Lista continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 

pentru elevii clasei a XII-a in anul scolar 2013-2014 este prevazuta in anexa nr. 4, care face 

parte integranta din prezentul ordin. 

� Organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor 

scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2013-2014 se realizeaza in baza 

unei proceduri separate, care va fi comunicata ulterior. 

� Rezultatele obtinute de elevi la simularea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a 

si la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national sunt analizate la nivelul 

fiecarei unitati de invatamant in care s-au desfasurat simularile nationale din anul scolar 2013-

2014, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si 

la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii unor masuri pentru imbunatatirea 

performantelor scolare. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

11 

Principalele prevederi 

� Se instituie sistemul national de decoratii al Romaniei potrivit prevederilor prezentei legi. 

�  Sistemul national de decoratii cuprinde: 

• decoratii nationale: 

� ordine, cruci si medalii; 

• decoratii pe domenii de activitate: 

� ordine si medalii civile; 

� ordine si medalii militare: 

- de pace; 

- de razboi. 

� Decoratiile sunt conferite cetatenilor romani pentru serviciile exceptionale aduse statului si 

poporului roman, pentru acte de eroism savarsite in serviciul militar si pentru merite deosebite 

in activitate. 

� Decoratiile pot fi conferite si unitatilor militare pentru fapte deosebite savarsite in timp de 

pace si pentru acte de eroism in timp de razboi. 

� Decoratiile pot fi conferite si cetatenilor straini pentru contributia deosebita la progresul uma-

nitatii, la promovarea pacii si a democratiei in lume, la dezvoltarea relatiilor de colaborare si 

prietenie cu Romania sau pentru fapte si servicii remarcabile aduse statului si poporului roman. 

Legea privind sistemul national de decoratii al Romaniei  

a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 118 din 18 februarie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al 

Romaniei. 

Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 122 din 19 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 167/2014 al ministrului Sanatatii pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in 

domeniul cheltuielilor publice. 

Principalele prevederi 

� Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii 

rezidenti din unitatile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut mai mic decat 3.000 lei, care nu 

include drepturile aferente garzilor efectuate pentru asigurarea continuitatii asistentei 

medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de 

baza, beneficiaza de o bursa de rezidentiat in cuantum lunar de 670 lei. 
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CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind stabilirea 

unor masuri de descentralizare a unor competente  

exercitate de unele ministere 

In Monitorul Oficial nr. 123 din 19 februarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 1din 10 ianuarie 2014 a Curtii Constitutionale asupra 

obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind stabilirea unor 

masuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele 

ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centra-

le, precum si a unor masuri de reforma privind administratia publica. 

Principalele prevederi 

Critici de neconstitutionalitate extrinseca 

� Angajarea raspunderii Guvernului cu privire la aceasta lege nu respecta limitele si criteriile 

impuse de art. 114 din Constitutie, astfel cum au fost acestea circumstantiate in jurisprudenta 

Curtii Constitutionale. 

� Se invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care s-a statuat ca angajarea raspunderii 

Guvernului asupra unui proiect de lege reprezinta o modalitate simplificata de legiferare, la 

care se recurge „in extremis“, atunci cand adoptarea proiectului in procedura obisnuita sau de 

urgenta nu mai este posibila ori atunci cand structura politica a Parlamentului nu permite 

adoptarea proiectului de lege in procedura uzuala sau de urgenta.  

Critici de neconstitutionalitate intrinseca 

� Incalcarea art. 120-122 din Constitutie, referitoare la Administratia publica locala. Se arata ca, 

potrivit Legii fundamentale, purtatori ai autonomiei locale sunt consiliile locale alese si primarii 

alesi, in timp ce consiliul judetean este autoritate a administratiei publice locale pentru 

coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice 

de interes judetean. 

� Curtea Constitutionala a decis cu majoritate de voturi, respingerea criticilor de 

neconstitutionalitate extrinseca a Legii privind stabilirea unor masuri de descentralizare a unor 

competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice 

centrale, precum si a unor masuri de reforma privind administratia publica. 

� Cu unanimitate de voturi Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de 

neconstitutionalitate in ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate intrinseca si 

constata ca Legea privind stabilirea unor masuri de descentralizare a unor competente 

exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, 

precum si a unor masuri de reforma privind administratia publica, in ansamblul ei, este 

neconstitutionala. 

� In cadrul opiniei separate a judecatoruilor Mona-Maria Pivniceru, Augustin Zegrean si Daniel 

Marius Morar cu privire la neconstitutionalitatea extrinseca a Legii privind stabilirea unor 

masuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de 

specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor masuri de reforma privind 

administratia publica se arata: 

� In dezacord cu decizia, adoptata cu majoritate de voturi, de respingere a criticilor de 

neconstitutionalitate extrinseca a Legii privind stabilirea unor masuri de descentralizare a unor 

competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice 

centrale, precum si a unor masuri de reforma privind administratia publica, consideram ca 

aceasta lege este neconstitutionala sub aspectul procedurii de adoptare, criticile de 

neconstitutionalitate extrinseca fiind intemeiate. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea 

si organizarea profesiei de mediator  

 

� Propunere legislativa de modificare a Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare  

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolventei  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul 

armelor si al munitiilor  

 

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

domeniul sanatatii  

 

� Proiect de Lege privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa 

acestea 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta 

sociala a persoanelor varstnice  

 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa privind organizarea si functionarea caselor de ajutor reciproc 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 

14/2003 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

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

autor si drepturile conexe 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 18.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 25.02.2014 

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 10.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 18.02.2014 

 

� Proiect de lege privind modificarea si completarea art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 

privind Statutul alesilor locali 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 18.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 18.02.2014 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru completarea alin. (1) si (2) ale art. 135 din Legea nr. 411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea 

obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, 

organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 187/2012 pentru punerea in 

aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, respectiv a dispozitiilor art. 39 din Legea nr. 

51/1995 privind profesia de avocat 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

 
 

 

 

Normele privind efectuarea stagiului pentru absol-

ventii de invatamant superior au fost elaborate 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a 

publicat pe data de 20 februarie un proiect de hotarare pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind 

efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior. 

Proiectul vizeaza adaptarea legislatiei romanesti la cerintele UE in materie de stagii pentru absolventi 

in vederea facilitarii tranzitiei tinerilor din sistemul educational catre piata muncii, cu accent pe: 

� promovarea accesului tinerilor absolventi de invatamant superior pe piata muncii catre un loc de 

munca decent si durabil corespunzator studiilor absolvite; 

� conditii bune de munca si de consolidare a formarii profesionale; 

� reglementarea conditiilor minime care caracterizeaza un stagiu ca fiind de calitate - definirea 

obiectivelor profesionale; durata rezonabila; protectie sociala si remuneratie adecvata; drepturi si 

obligatii ferme pentru toate partile implicate prin incheierea de acorduri contractuale in care sunt 

implicate intreprinderile, dar si serviciile publice de ocupare.  

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

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro, in 10 zile de la publicare. 

Noi masuri de protectia copiilor care desfasoara activitati culturale, 

artistice, sportive, publicitare si de modeling 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a 

publicat pe data de 21 februarie un proiect de hotarare privind 

reglementarea prestarii de catre copii de activitati in domeniile cultural, 

artistic, sportiv, publicitar si de modeling. 

Conform notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ sunt introduse reglementari clare cu 

privire la institutiile sau persoanele care vor implica copiii in desfasurarea activitatilor vizate, in calitate 

de organizatori, instituindu-se in sarcina acestora conditii obligatorii ce trebuie respectate in vederea 

asigurarii unei protectii adecvate a copilului. 

Avand in vedere ca de multe ori implicarea copiilor in astfel de activitati poate atrage dupa sine 

nerespectarea altor drepturi ale acestora cum ar fi cel la educatie, prin proiect sunt instituite masurile si 

procedurile prin care institutiile responsabile din domeniul educatiei trebuie sa asigure copilului acest 

drept fundamental. 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va realiza un plan de vizite si va verifica 

efectiv respectarea conditiilor in care copiii presteaza activitatile din domeniile reglementate, stabileste 

contraventii si aplica sanctiuni. Sunt prevazute sanctiuni pentru parinti si organizatori in situatia 

nerespectarii prevederilor. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.ro, in termen de 10 de zile. 
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