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A fost aprobata procedura de finantare cu dobanda subventionata 

Prin Hotararea nr. 180/2012 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si 

Asigurari a fost aprobata procedura in privinta finantarii operatorilor economici

In Monitorul Oficial nr. 779 din 20 noiembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea nr. 180/2012 a Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Finantarea cu 

dobanda subventionata a 

Principalele prevederi

� Norma stabileste conditiile de implementare in anul 2013 a schemei transparente de ajutor 

de minimis, denumita in continuare schema, care respecta criteriile prevazute de Re

(CE) nr. 1998/2006. 

� Produsele de finantare acordate de catre EximBank conform schemei inglobeaza o componenta 

de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se acorda sub forma subventiei de dobanda

� In cazul microcreditului pentru IMM

investitii flexibil pentru IMM, ajutorul de minimis se acorda sub forma subventiei de doban

subventiei de garantie. 

Beneficiari si criterii de eligibilitate

�  Un operator economic este eligibil

schemei daca, la data depunerii cererii de finantare, indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

• nu se afla in dificultate financiara

„Liniile directoare privind ajutorul de stat pe

aflate in dificultate“, cu completarile ulterioare;

• nu s-a instituit procedura insolventei

• prezinta garantii colaterale pentru garantarea creditului solicitat

interne ale EximBank, excluzand garantii ale statului. Pentru garantarea microcreditului 

pentru IMM si a creditului pentru femei antreprenor se solicita numai garantia personala a 

cel putin unuia dintre actionari/asociati/administratori, ma

catre actionari/asociati/administratori a unui bilet la ordin emis de imprumutat;

• contribuie din surse proprii la finantarea proiectului de investitii

costul total al acestuia. Acest criteriu se aplica do

credite de investitii; 

• nu figureaza cu sume restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit

cazul in care la data depunerii cererii de finantare criteriul nu este indeplinit, se poate 

accepta indeplinirea acestuia pana cel tarziu la data semnarii contractului de credit. In 

aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la 

modul de reglementare a restantelor din C.R.C., iar aprobarea va contine conditii sp

privind semnarea contractului de credit;

• nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin

date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);

• nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finant

Agentia Nationala de Admi

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

 

 

A fost aprobata procedura de finantare cu dobanda subventionata 

a operatorilor economici 

Prin Hotararea nr. 180/2012 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si 

Asigurari a fost aprobata procedura in privinta finantarii operatorilor economici

dobanda subventionata.

In Monitorul Oficial nr. 779 din 20 noiembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea nr. 180/2012 a Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Finantarea cu 

dobanda subventionata a operatorilor economici“. 

Principalele prevederi 

conditiile de implementare in anul 2013 a schemei transparente de ajutor 

, denumita in continuare schema, care respecta criteriile prevazute de Re

Produsele de finantare acordate de catre EximBank conform schemei inglobeaza o componenta 

Ajutorul de minimis se acorda sub forma subventiei de dobanda

In cazul microcreditului pentru IMM, creditului pentru femei antreprenor si cre

investitii flexibil pentru IMM, ajutorul de minimis se acorda sub forma subventiei de doban

Beneficiari si criterii de eligibilitate 

Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finantare si de ajuto

schemei daca, la data depunerii cererii de finantare, indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

nu se afla in dificultate financiara, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei 

„Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor 

aflate in dificultate“, cu completarile ulterioare; 

a instituit procedura insolventei prevazuta de legislatia in vigoare; 

prezinta garantii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform 

interne ale EximBank, excluzand garantii ale statului. Pentru garantarea microcreditului 

pentru IMM si a creditului pentru femei antreprenor se solicita numai garantia personala a 

cel putin unuia dintre actionari/asociati/administratori, materializata prin avalizarea de 

catre actionari/asociati/administratori a unui bilet la ordin emis de imprumutat;

contribuie din surse proprii la finantarea proiectului de investitii cu cel putin 20% din 

total al acestuia. Acest criteriu se aplica doar operatorilor economici care solicita 

nu figureaza cu sume restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit

cazul in care la data depunerii cererii de finantare criteriul nu este indeplinit, se poate 

eplinirea acestuia pana cel tarziu la data semnarii contractului de credit. In 

aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la 

modul de reglementare a restantelor din C.R.C., iar aprobarea va contine conditii sp

privind semnarea contractului de credit; 

nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de 

date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.); 

nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala si cu EximBank. 

o revista a presei juridice din Romania. 
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A fost aprobata procedura de finantare cu dobanda subventionata  

Prin Hotararea nr. 180/2012 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si 

Asigurari a fost aprobata procedura in privinta finantarii operatorilor economici cu 

dobanda subventionata. 

In Monitorul Oficial nr. 779 din 20 noiembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea nr. 180/2012 a Comitetului Interministerial de Finantari, 

Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei „Finantarea cu 

conditiile de implementare in anul 2013 a schemei transparente de ajutor 

, denumita in continuare schema, care respecta criteriile prevazute de Regulamentul 

Produsele de finantare acordate de catre EximBank conform schemei inglobeaza o componenta 

Ajutorul de minimis se acorda sub forma subventiei de dobanda. 

, creditului pentru femei antreprenor si creditului de 

investitii flexibil pentru IMM, ajutorul de minimis se acorda sub forma subventiei de dobanda si a 

pentru a beneficia de finantare si de ajutor de stat in cadrul 

schemei daca, la data depunerii cererii de finantare, indeplineste cumulativ urmatoarele criterii: 

, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei 

ntru salvarea si restructurarea intreprinderilor 

 

, conform reglementarilor 

interne ale EximBank, excluzand garantii ale statului. Pentru garantarea microcreditului 

pentru IMM si a creditului pentru femei antreprenor se solicita numai garantia personala a 

terializata prin avalizarea de 

catre actionari/asociati/administratori a unui bilet la ordin emis de imprumutat; 

cu cel putin 20% din 

ar operatorilor economici care solicita 

nu figureaza cu sume restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit (C.R.C.). In 

cazul in care la data depunerii cererii de finantare criteriul nu este indeplinit, se poate 

eplinirea acestuia pana cel tarziu la data semnarii contractului de credit. In 

aceasta situatie, solicitantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere referitoare la 

modul de reglementare a restantelor din C.R.C., iar aprobarea va contine conditii specifice 

in ultimele 12 luni in baza de 

elor Publice, inclusiv cu 



 

   
Actele normative publicate in Rom

- in forme actualizate si consolidate 
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Prin Ordinul nr. 2368/1058/1501/2012 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului,

ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice au fost aprobate 

categoriile de cheltuieli eligibile in domeniul investitiilor in ef

Au fost aprobate cheltuielile eligibile in domeniul 

cresterii eficientei energetice a locuintelor

Principalele prevederi 
 

� Cheltuielile din cadrul proiectului

incepand cu 24 august 2012. 

� Cheltuielile privind elaborarea sau 

proiectului/proiectelor incluse in cererea de finantare 

data de 24 august 2012. 

� Cheltuielile privind actualizarea/revizuirea documentatiei tehnico

documentatia nu este mai veche de 24 august 2010.

� Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor se desfasoara in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.

� Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de proiectare si asistenta tehnica

� Pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

pentru: 

• obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obtinerea/prelungirea 

valabilitatii autorizatiei de construire, conform prevederilor legale in vigoare;

• obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente

canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie;

• obtinerea acordului de mediu

• obtinerea avizului PSI. 

� In categoria cheltuielilor eligibile pentru proiectare si inginerie 

pentru: 

• elaborarea documentelor

lucrarilor de interventii, proiect tehnic, detalii de executie;

• plata verificarii tehnice a proiectului

energetica a cladirii; 

• elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor

aferente obiectivului de investitie.

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. 781 din 20 noiembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 2368/1058/1501/2012 al MDRT, MAEur

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 

domeniul major de interventie „Sprijinirea investitiilor in 

eficienta energetica a blocurilor de locuinte“. 

Prin Ordinul nr. 2368/1058/1501/2012 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului,

ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice au fost aprobate 

categoriile de cheltuieli eligibile in domeniul investitiilor in eficienta energetica a blocurilor

Au fost aprobate cheltuielile eligibile in domeniul 

cresterii eficientei energetice a locuintelor 

 

Cheltuielile din cadrul proiectului/proiectelor incluse in cererea de finantare 

Cheltuielile privind elaborarea sau actualizarea/revizuirea documentatiei tehnico

proiectului/proiectelor incluse in cererea de finantare sunt eligibile daca sunt efectiv platite dupa 

Cheltuielile privind actualizarea/revizuirea documentatiei tehnico-economice

te mai veche de 24 august 2010. 

Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor se desfasoara in conformitate cu 

re privind achizitiile publice. 

cheltuielile legate de proiectare si asistenta tehnica

Pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii sunt considerate eligibile cheltuielile

obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, precum si toate

pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obtinerea/prelungirea 

valabilitatii autorizatiei de construire, conform prevederilor legale in vigoare;

obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, 

canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie; 

obtinerea acordului de mediu; 

In categoria cheltuielilor eligibile pentru proiectare si inginerie se includ cheltuielile

borarea documentelor – expertiza tehnica, audit energetic, documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii, proiect tehnic, detalii de executie; 

plata verificarii tehnice a proiectului si pentru plata elaborarii certificatului de performanta 

elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor 

aferente obiectivului de investitie. 

nia pana in prezent sunt disponibile integral  

pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 781 din 20 noiembrie 2012 a fost publicat 

MAEur si MFP 

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 

domeniul major de interventie „Sprijinirea investitiilor in 

Prin Ordinul nr. 2368/1058/1501/2012 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, 

ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice au fost aprobate 

icienta energetica a blocurilor. 

Au fost aprobate cheltuielile eligibile in domeniul  

/proiectelor incluse in cererea de finantare sunt eligibile 

actualizarea/revizuirea documentatiei tehnico-economice a 

sunt eligibile daca sunt efectiv platite dupa 

nomice sunt eligibile daca 

Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor se desfasoara in conformitate cu 

. 

sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate 

, precum si toate taxele 

pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obtinerea/prelungirea 

valabilitatii autorizatiei de construire, conform prevederilor legale in vigoare; 

la retele publice de apa, 

se includ cheltuielile efectuate 

expertiza tehnica, audit energetic, documentatie de avizare a 

si pentru plata elaborarii certificatului de performanta 

, avizelor si autorizatiilor 
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MFP a aprobat procedura emiterii legitimatiilor de verificare fiscala

Prin Ordinul nr. 1751/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala 

Principalele prevederi
 

� Pentru desfasurarea verificarii fiscale si a inspectiei fiscale partiale privind obligatia de 

stabilire, retinere si plata a impozitului pe venit asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma 

lor de organizare, pe intregul teritoriu al tarii, potrivit ti

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se vor elibera legitimatii de verificare fiscala personalului cu atributii de verificare 

fiscala. 

� Personalul cu atributii de verificare fiscala 

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

de verificare fiscala sa efectueze verificarea fiscala.

� Legitimatiile de verificare fiscala atesta imputernicirea speciala a titularului

contribuabilului, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata pe timpul indeplinirii 

atributiilor ce ii revin, potrivit titlului VII „Inspectia fiscala“ din O

modificarile si completarile ulterioare.

� Legitimatia de verificare fiscala este valabila numai insotita de ordinul de serviciu

de conducatorul structurii cu a

� Legitimatiile de verificare fiscala au 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

� Numerotarea legitimatiilor de verificare fiscala se face de catre Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala, prin repartizarea unei plaje de numere structur

fiscala din cadrul aparatului propriu.

� Legitimatiile de verificare fiscala 

Administrare Fiscala pentru structurile cu atributii de verificar

� Distribuirea legitimatiilor de verificare fiscala se efectueaza de Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala, pe baza solicitarilor structurii cu atributii de verificare fiscala.

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

 

 

 

 

MFP a aprobat procedura emiterii legitimatiilor de verificare fiscala

In Monitorul Oficial nr. 782 din 21 noiembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 1751/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind legitimatiile de verificare 

fiscala. 

Prin Ordinul nr. 1751/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala a fost aprobat sistemul emiterii de legitimatii de verificare

ipalele prevederi 

Pentru desfasurarea verificarii fiscale si a inspectiei fiscale partiale privind obligatia de 

stabilire, retinere si plata a impozitului pe venit asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma 

lor de organizare, pe intregul teritoriu al tarii, potrivit titlului VII „Inspectia fiscala“ al 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 

se vor elibera legitimatii de verificare fiscala personalului cu atributii de verificare 

u atributii de verificare fiscala cuprinde inspectorii din cadrul aparatului propriu 

al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, desemnati de conducatorul structurii cu atributii 

efectueze verificarea fiscala. 

verificare fiscala atesta imputernicirea speciala a titularului

contribuabilului, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata pe timpul indeplinirii 

atributiilor ce ii revin, potrivit titlului VII „Inspectia fiscala“ din O.G. nr. 92/2003, 

ile si completarile ulterioare. 

fiscala este valabila numai insotita de ordinul de serviciu

de conducatorul structurii cu atributii de verificare fiscala. 

Legitimatiile de verificare fiscala au regim special, sunt nominale si se distribuie de catre 

ionala de Administrare Fiscala. 

Numerotarea legitimatiilor de verificare fiscala se face de catre Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala, prin repartizarea unei plaje de numere structurii cu atributii de verificare 

ropriu. 

Legitimatiile de verificare fiscala vor fi semnate de catre presedintele Agentiei Nationale de 

pentru structurile cu atributii de verificare fiscala din aparatul pr

Distribuirea legitimatiilor de verificare fiscala se efectueaza de Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala, pe baza solicitarilor structurii cu atributii de verificare fiscala.

o revista a presei juridice din Romania. 
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MFP a aprobat procedura emiterii legitimatiilor de verificare fiscala 

In Monitorul Oficial nr. 782 din 21 noiembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 1751/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind legitimatiile de verificare 

Prin Ordinul nr. 1751/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale 

sistemul emiterii de legitimatii de verificare. 

fiscala. 

Pentru desfasurarea verificarii fiscale si a inspectiei fiscale partiale privind obligatia de 

stabilire, retinere si plata a impozitului pe venit asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma 

tlului VII „Inspectia fiscala“ al O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 

se vor elibera legitimatii de verificare fiscala personalului cu atributii de verificare 

cuprinde inspectorii din cadrul aparatului propriu 

, desemnati de conducatorul structurii cu atributii 

verificare fiscala atesta imputernicirea speciala a titularului in fata 

contribuabilului, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata pe timpul indeplinirii 

nr. 92/2003, republicata, cu 

fiscala este valabila numai insotita de ordinul de serviciu semnat 

, sunt nominale si se distribuie de catre 

Numerotarea legitimatiilor de verificare fiscala se face de catre Agentia Nationala de 

ii cu atributii de verificare 

vor fi semnate de catre presedintele Agentiei Nationale de 

e fiscala din aparatul propriu. 

Distribuirea legitimatiilor de verificare fiscala se efectueaza de Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala, pe baza solicitarilor structurii cu atributii de verificare fiscala. 
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A fost aprobat programul de sprijinire al IMM

Prin Legea nr. 218/2012 a fost aprobat Programul de subventionare al intreprinderilor 

mici si mijlocii de catre stat prin oferirea de credite avand anumite facilitati.

Principalele prevederi
 

�  Are ca obiectiv acordarea de facilitati de subventionare totala a dobanzilor si/sau, dupa caz, 

de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in 

continuare I.M.M., de catre institutiile de credit.

�  Este un program multianual pe perioada 2011

I.M.M.-urilor, care consta in acordarea unei 

lei/I.M.M./an, cu dobanda total subventionata

stat, vizand sprijinirea accesului I.M.M.

de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in 

conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fa

a depasi durata programului. 

�  Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului I.M.M.

sectoarele/domeniile: 

• intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si 

pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, 

produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate 

stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si 

protectie. 

�  Creditul  se acorda cu urmatoarele facilitati

• dobanda total subventiona

catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., in 

proportie de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei 

utilizate din linia de credit acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

• garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M.

mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii 

eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile 

interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se acorda numai 

in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru 

accesarea liniei de credit.

�  Linia de credit cu dobanda subventionata

maximum un an; perioada de rambursare a creditelor este stabilita de institutia de credit care a 

acordat creditul conform normelor interne 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

aprobat programul de sprijinire al IMM-urilor „Mihail Kogalniceanu”

Prin Legea nr. 218/2012 a fost aprobat Programul de subventionare al intreprinderilor 

mici si mijlocii de catre stat prin oferirea de credite avand anumite facilitati.

In Monitorul Oficial nr. 783 din 21 noiembrie 2012 a fost publicata 

Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 60/2011 privind 

aprobarea Programului „Mihail Kogalniceanu” pentru intreprinderi mici 

si mijlocii. 

Principalele prevederi 

acordarea de facilitati de subventionare totala a dobanzilor si/sau, dupa caz, 

, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in 

institutiile de credit. 

ste un program multianual pe perioada 2011–2013 de incurajare si de stimulare a dezvoltarii 

care consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 400.000 

, cu dobanda total subventionata si/sau, dupa caz, garantarea creditului de catre 

stat, vizand sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de finantari, pentru a suplini nevoile 

de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in 

nditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fa

pentru acordarea de garantii in cadrul programului I.M.M.

are si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si 

pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, 

produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile 

ioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate 

stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si 

Creditul  se acorda cu urmatoarele facilitati: 

dobanda total subventionata – subventia acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de 

catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., in 

proportie de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei 

a de credit acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M.

mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii 

respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile 

interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se acorda numai 

in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru 

ccesarea liniei de credit. 

Linia de credit cu dobanda subventionata si/sau, dupa caz, cu garantie de stat 

; perioada de rambursare a creditelor este stabilita de institutia de credit care a 

normelor interne ale acesteia. 

nia pana in prezent sunt disponibile integral  

pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Mihail Kogalniceanu” 

Prin Legea nr. 218/2012 a fost aprobat Programul de subventionare al intreprinderilor 

mici si mijlocii de catre stat prin oferirea de credite avand anumite facilitati. 

In Monitorul Oficial nr. 783 din 21 noiembrie 2012 a fost publicata 

nr. 60/2011 privind 

pentru intreprinderi mici 

acordarea de facilitati de subventionare totala a dobanzilor si/sau, dupa caz, 

, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in 

stimulare a dezvoltarii 

linii de credit, in valoare maxima de 400.000 

si/sau, dupa caz, garantarea creditului de catre 

urilor la obtinerea de finantari, pentru a suplini nevoile 

de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in 

nditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fara 

pentru acordarea de garantii in cadrul programului I.M.M.-urile din 

are si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si 

pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, 

produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile 

ioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate 

stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si 

urilor de la bugetul de stat de 

catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., in 

proportie de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei 

a de credit acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta; 

garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de 

mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii 

respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile 

interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se acorda numai 

in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru 

si/sau, dupa caz, cu garantie de stat este de 

; perioada de rambursare a creditelor este stabilita de institutia de credit care a 
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Conditiile de acordare a primei de casare au suferit modificari

In Monitorul 

Ordinul nr. 3821/2012 al ministrului Mediului si Padurilor pentru 

aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.
 

 Principalele prevederi
 

� Prin derogare de la prevederile 

face pana la data de 10 decembrie 2012 inclusiv

� Neutilizarea tichetului valoric

decaderea proprietarului din dreptul de 

� Contractul de finantare nerambursabila

� Ultima cerere de decontare se poate depune

decontarea se efectueaza pana la data

� In cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza

producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de 

zile de la data de 31 decembrie 2012, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al 

carui pret se va scadea contravaloarea t

 Prin Ordinul nr. 3821/2012 au fost aduse modificari Ghidului de finantare a 

Procedura de inscriere a imobilelor in cartea funciara a suferit modificari

Modificari intervenite in procedura de inregistrare a imobilelor
 

� Daca un imobil este traversat de 

localitati din cadrul unei unitati administrativ

imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru portiunea din 

intravilan si altul pentru cea din extravilan.

� Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor

sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre 

procedurilor de achizitie publica, 

respectiv a respingerii cererii de receptie.

� Cartea funciara este alcatuita

situat imobilul, precum si din 3 parti

dreptul de proprietate si alte drepturi reale

de proprietate, drepturile reale de garantie si 

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

 

Conditiile de acordare a primei de casare au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 783 din 21 noiembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 3821/2012 al ministrului Mediului si Padurilor pentru 

aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.
 

Principalele prevederi 

Prin derogare de la prevederile Ghidului, in ceea ce priveste utilizarea tichetului valoric se 

face pana la data de 10 decembrie 2012 inclusiv, iar pana la data inscrisa in cuprinsul sau.

Neutilizarea tichetului valoric pana cel mai tarziu la data de 10 decembrie 2012 atrage 

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

de finantare nerambursabila este valabil pana la data de 31 decembrie 2012.

Ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai tarziu, la data de 13 decembrie 2012

decontarea se efectueaza pana la data de 24 decembrie 2012 inclusiv. 

In cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza din culpa exclusiva a 

producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de 

zile de la data de 31 decembrie 2012, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al 

carui pret se va scadea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice. 

Prin Ordinul nr. 3821/2012 au fost aduse modificari Ghidului de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Procedura de inscriere a imobilelor in cartea funciara a suferit modificari

 

In Monitorul Oficial nr. 789 din 23 noiembrie 2012 a fost publicata 

Legea nr. 219/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 81/2011 privind 

trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in 

subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si 

pentru modificarea unor acte normative. 
 

Modificari intervenite in procedura de inregistrare a imobilelor

Daca un imobil este traversat de limita de demarcare intre intravilanul si extravilanul unei 

localitati din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despartit in doua 

imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru portiunea din 

ltul pentru cea din extravilan. 

Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor

sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre ANCPI, inainte de initierea 

procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor

espingerii cererii de receptie. 

Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in 

precum si din 3 parti referitoare la: descrierea imobilelor; la inscrierile privind 

dreptul de proprietate si alte drepturi reale; la inscrierile privind dezmembramintele dreptului 

e reale de garantie si sarcini. 

o revista a presei juridice din Romania. 
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Conditiile de acordare a primei de casare au suferit modificari 

Oficial nr. 783 din 21 noiembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 3821/2012 al ministrului Mediului si Padurilor pentru 

aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national. 

utilizarea tichetului valoric se 

data inscrisa in cuprinsul sau. 

decembrie 2012 atrage 

a la data de 31 decembrie 2012. 

13 decembrie 2012, iar 

din culpa exclusiva a 

producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de 

zile de la data de 31 decembrie 2012, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al 

Prin Ordinul nr. 3821/2012 au fost aduse modificari Ghidului de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national. 

Procedura de inscriere a imobilelor in cartea funciara a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 789 din 23 noiembrie 2012 a fost publicata 

nr. 81/2011 privind 

trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in 

e si Turismului, precum si 

Modificari intervenite in procedura de inregistrare a imobilelor 

limita de demarcare intre intravilanul si extravilanul unei 

, acel imobil va fi despartit in doua 

imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru portiunea din 

Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari 

, inainte de initierea 

sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, 

, indicand numarul ei si numele localitatii in care este 

la inscrierile privind 

la inscrierile privind dezmembramintele dreptului 



 

   
Actele normative publicate in Rom

- in forme actualizate si consolidate 
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Legea privind alocatia pentru sustinerea familiei a fost republicata

In Monitorul Oficial nr. 785 din 22 noiembrie 2012 a fost republicata 

Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familie
 

 

Alocatia pentru sustinerea familiei 

Principalele prevederi
 

� Acordarea alocatiei are drept scop completarea veniturilor familiilor in vederea asigurarii unor 

conditii mai bune pentru cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, precum si stimularea frecventarii 

de catre copiii de varsta scolara, aflati in ingrijirea

forme de invatamant, organizate potrivit legii.

Beneficiari 

� Beneficiaza de alocatie familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora

locuiesc impreuna, denumita in continuare

� Beneficiaza de alocatie si familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea 

acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumita in continuare familie monoparentala.

� Se considera familie si barbatul si femeia necasator

locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala.

� Prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

• este necasatorita; 

• este vaduva; 

• este divortata; 

• are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;

• are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa 

o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretin

• nu a implinit varsta de 18 ani;

• a fost numita tutore sau i s

copii. 

� Beneficiaza de alocatie familiile ai caror membri sunt cetateni romani care au domiciliul sau 

resedinta in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, 

resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.

� Beneficiaza de alocatie si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta

declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii.

Acordarea alocatiei 

� Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere

doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz,

cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere.

� Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiei 

inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului

Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.

 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Legea privind alocatia pentru sustinerea familiei a fost republicata

In Monitorul Oficial nr. 785 din 22 noiembrie 2012 a fost republicata 

Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familie
 

 

locatia pentru sustinerea familiei este o forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse 

care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani.

Principalele prevederi 

Acordarea alocatiei are drept scop completarea veniturilor familiilor in vederea asigurarii unor 

conditii mai bune pentru cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, precum si stimularea frecventarii 

de catre copiii de varsta scolara, aflati in ingrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei 

forme de invatamant, organizate potrivit legii. 

familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora

locuiesc impreuna, denumita in continuare familie. 

familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea 

si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumita in continuare familie monoparentala.

si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care 

locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala.

se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;

are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa 

o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor; 

nu a implinit varsta de 18 ani; 

a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi 

Beneficiaza de alocatie familiile ai caror membri sunt cetateni romani care au domiciliul sau 

, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, 

conditiile legislatiei romane. 

persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta

propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii. 

se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere

doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, 

cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere. 

pentru stabilirea si acordarea alocatiei se intocmesc de reprezentantul familiei si se 

inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sec

Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia. 

nia pana in prezent sunt disponibile integral  

pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Legea privind alocatia pentru sustinerea familiei a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 785 din 22 noiembrie 2012 a fost republicata 

Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. 

forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse 

care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani. 

Acordarea alocatiei are drept scop completarea veniturilor familiilor in vederea asigurarii unor 

conditii mai bune pentru cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, precum si stimularea frecventarii 

familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei 

familia formata din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care 

familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea 

si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumita in continuare familie monoparentala. 

iti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care 

locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala. 

se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii: 

are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca; 

are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa 

 

au dat in plasament unul sau mai multi 

Beneficiaza de alocatie familiile ai caror membri sunt cetateni romani care au domiciliul sau 

, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, 

persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, pe baza 

 

se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele 

 privind frecventarea 

se intocmesc de reprezentantul familiei si se 

sau, dupa caz, a sectorului municipiului 



 

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

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Au fost adoptate masuri de punere in aplicare privind statisticile comunitare referitoare la 

societatea informationala  
 

In Jurnalul Oficial nr. L 321 din 20 noiembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1083/2012 din 19 

noiembrie 2012 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 privind statisticile comunitare 

referitoare la societatea informationala. 

Datele care trebuie sa fie transmise pentru producerea de statistici europene referitoare la societatea 

informationala in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 808/2004 sunt specificate in anexele I si II si sunt 

impartite pe doua module: I. Intreprinderile si societatea informationala si II. Persoanele fizice, gospodariile 

populatiei si societatea informationala. 

 

Directiva privind permisele de conducere intra in vigoare la data de 19 ianuarie 2013, cu 

modificari 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 321 din 20 noiembrie 2012 a fost publicata Directiva 2012/36/UE din 19 noiembrie 2012 

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

conducere. 

Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare 

pentru a se conforma prezentei directive pana cel tarziu la 31 decembrie 2013. 

 

Acordul intre Uniunea Europeana, Islanda si Norvegia intra in vigoare la 1 ianuarie 2013 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 322 din 21 noiembrie 2012 a fost publicat Acordul intre Uniunea Europeana si Republica 

Islanda si Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispozitii ale Convenției din 29 mai 2000 cu privire la 

asistenta judiciara reciproca in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene si ale protocolului din 

2001 la aceasta semnat la Bruxelles la 19 decembrie 2003. 

Acordul va intra in vigoare la 1 ianuarie 2013. 

 

Decizii UE privind Lituania: inmatriculare vehiculelor, divortul si separarea de drept 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 323 din 22 noiembrie 2012 au fost publicate doua decizii privind Lituania: 
 

• DECIZIA CONSILIULUI din 13 noiembrie 2012 privind lansarea schimbului automatizat de date in ceea ce 

priveste inmatricularea vehiculelor (VRD) in Lituania. 

• DECIZIA COMISIEI din 21 noiembrie 2012 de confirmare a participarii Lituaniei la cooperarea consolidata in 

domeniul legislatiei aplicabile divortului si separarii de drept. 
 

Reguli de punere in aplicare a exportului de bunuri culturale 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 324 din 22 noiembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 

1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind 

exportul bunurilor culturale. 

Exportul de bunuri culturale face obiectul a trei tipuri de licente, care se elibereaza si se utilizeaza in conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 116/2009 si cu Regulamentul (UE) nr. 1081/2012. 

 

Anul 2013 este desemnat Anul European al Cetatenilor 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 325 din 23 noiembrie 2012 a fost publicata Decizia nr. 1093/2012/UE a Parlamentului 

European si a Consiliuluidin 21 noiembrie 2012. 

Un An European al Cetatenilor ar oferi, la momentul potrivit, posibilitatea de sensibilizare a publicului cu privire 

la drepturile si responsabilitatile aferente cetateniei Uniunii. 



 

   
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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Actualitate europeana 
 

AELS a emis Orientari privind restrictiile verticale 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 362 din 22 noiembrie 2012 a fost publicata Decizia Autoritatii AELS de Supraveghere – 

Orientari privind restrictiile verticale. 

Comisia Europeana a publicat o comunicare intitulata „Orientari privind restrictiile verticale” (JO C 130 din 19 

mai 2010). Actul respectiv, care nu este obligatoriu, stabileste principiile pe care Comisia Europeana le urmeaza 

in vederea evaluarii acordurilor verticale, in temeiul art. 101 TFUE. Autoritatea AELS de Supraveghere considera 

actul mentionat anterior ca fiind relevant pentru SEE. In vederea mentinerii unor conditii egale de concurenta si a 

asigurarii aplicării uniforme a normelor de concurenta ale SEE in intreg Spatiul Economic European, Autoritatea 

AELS de Supraveghere adopta prezenta comunicare care intentioneaza sa urmeze principiile si normele stabilite 

atunci cand aplica normele relevante ale SEE intr-un caz particular. Prezenta comunicare inlocuieste comunicarea 

anterioara a Autoritatii, intitulata „Orientari privind restrictiile verticale” (JO C 122 din 23 mai 2002). 

 

Curtea de Conturi da aviz favorabil propunerii de Regulament cu ocazia aderarii Croatiei 
In Jurnalul Oficial nr. C 364 din 23 noiembrie 2012 a fost publicat Avizul nr. 7/2012 referitor la propunerea de 

regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire, cu ocazia aderarii Croatiei, a unor masuri 

speciale si temporare privind recrutarea de functionari si agenti temporari ai Uniunii Europene. 

Cu ocazia aderarii Croatiei la 1 iulie 2013, Comisia propune sa se deroge de la Statutul functionarilor, astfel incat 

sa fie permise atat organizarea de concursuri pentru selectionarea de functionari croati pe o baza nationala, cat 

si ocuparea posturilor vacante cu resortisanti croati fara a fi necesara publicarea posturilor vacante in cadrul 

instituitiilor. Comisia propune ca aceste derogari sa se aplice, mutatis mutandis, la angajarea de resortisanti 

croati pe posturi de agent temporar,  incepand cu data efectiva de aderare a tarii în cauza pana la 30 iunie 2018. 

 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

� Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

In Jurnalul Oficial nr. C 355 din 17 noiembrie 2012 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

� Hotararea Curtii in cauza C-89/11 P, E.ON Energie AG/Comisia 

Curtea confirma ca E.ON Energie AG trebuie sa plateasca o amenda de 38 de milioane de euro pentru 

ruperea de sigilii savarsita cu ocazia unei inspectii in materie de concurenta. Recursul formulat de E.ON 

Energie impotriva hotararii Tribunalului, care a confirmat decizia Comisiei prin care s-a aplicat aceasta 

amenda, este respins 

� Hotararea Curtii in cauza C-136/11, Westbahn Management GmbH/OBB-Infrastruktur AG 

Calatorii din transportul feroviar trebuie sa fie informati cu privire la intarzierile sau la anularile trenurilor 

care reprezinta principalele legaturi feroviare, oricare ar fi intreprinderea feroviara care le asigura. 

Gestionarul de infrastructura feroviara are obligatia de a furniza intreprinderilor feroviare, in timp real, 

toate informatiile cu privire la legaturile asigurate de celelalte intreprinderi. 

� Hotararea Curtii in cauza C-139/11, Joan Cuadrench More/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV 

Termenul de introducere a actiunilor in despagubire pentru anularea zborurilor se stabileste potrivit 

normelor dreptului national al fiecarui stat membru. 

� Hotararea Curtii in cauza C-410/11, Pedro Espada Sanchez si altii/Iberia Lineas Aereas de Espana SA 

Un pasager poate solicita operatorului de transport aerian o compensatie pentru pierderea obiectelor sale 

atunci cand acestea se gasesc intr-un bagaj inregistrat pe numele unui alt pasager al aceluiasi zbor. Pasagerii 

in cauza au obligatia sa prezinte dovada acestei imprejurari. 
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Procesul legislativ la Senat  

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 56 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar  

de pensii publice 

 

- termen pentru depunerea raportului: 20.11.2012 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 19.11.2012 

 

 

Proiecte de lege inregistrate la Senat pe ordinea de zi 
 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 

stimularea ocuparii fortei de munca 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii 

 

� Propunere legislativa privind activitatea de preventie in sanatate 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 135 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice 
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Transparenta decizionala: proiecte in 

MFP ia masuri pentru sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat, in data de 21 noiembrie, un proiect de 

ordonanta de urgenta privind modificarea si complet

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

In cadrul notei de fundamentare

Europeana aplicarea de corectii financiare pent

principal, a problemelor constatate in derularea procedurilor de achizitii publice de catre beneficiari

 

Schimbari preconizate
 

� adoptarea unor masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor 

europene prin introducerea unor masuri de prevenire a aparitiei neregulilor si al fraudelor;

� introducerea, in cadrul national de reglementa

obligatii privind raportarile financiare din partea autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor 

europene si a autoritatilor de certificare;

� finalizarea cat mai urgent a procedurilor de aplicare a c

Europeana, prin aplicarea procedurii de decertificare, in vederea reluarii in cel mai scurt timp al 

procesului de transmitere a declaratiilor de cheltuieli catre aceasta;

� introducerea unor prevederi care sa 

deducere procentuala definitiva sau temporara a unor sume care reprezinta tot corectii financiare si 

asupra declaratiilor curente de cheltuieli transmise Comisiei Europene

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e

publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare

Conducatorul ONRC va fi ordonator tertiar de credite
 

Ministerul Justitiei a 

pentru modificarea anexei la H.G. nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a ONRC si a oficiilor registrului comertului de pe 

langa tribunale

 

In nota de fundamentare se arata ca s

calificat ca ordonator secundar de credite si s

punerea de acord a prevederilor H.G. nr. 83/2010 privind aprobarea Regul

organizare si functionare a ONRC si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale cu 

dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

in sensul precizarii calitatii directorului 

 

Proiectul de hotarare va modifica anexa H.G. nr. 83/2010, prin inlocuirea sintagmei „ordonator 

secundar de credite” cu sintagma „ordonator tertiar de credite”.
 
 

� Sugestiile si opiniile cu privire la acest

sector 5, Bucuresti, pe fax la numarul 037.204.11.95 sau la urmatoarea adresa de e

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

MFP ia masuri pentru sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene

Ministerul Finantelor Publice a publicat, in data de 21 noiembrie, un proiect de 

ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

In cadrul notei de fundamentare se arata ca autoritatilor romane le-a fost solicitata de Comisia 

Europeana aplicarea de corectii financiare pentru patru programe operationale

principal, a problemelor constatate in derularea procedurilor de achizitii publice de catre beneficiari

mbari preconizate 

adoptarea unor masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor 

europene prin introducerea unor masuri de prevenire a aparitiei neregulilor si al fraudelor;

introducerea, in cadrul national de reglementare, a unor prevederi privind constituirea unor 

obligatii privind raportarile financiare din partea autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor 

europene si a autoritatilor de certificare; 

finalizarea cat mai urgent a procedurilor de aplicare a corectiilor financiare propuse de Comisia 

Europeana, prin aplicarea procedurii de decertificare, in vederea reluarii in cel mai scurt timp al 

procesului de transmitere a declaratiilor de cheltuieli catre aceasta; 

introducerea unor prevederi care sa asigure posibilitatea aplicarii si a unor proceduri specifice de 

deducere procentuala definitiva sau temporara a unor sume care reprezinta tot corectii financiare si 

asupra declaratiilor curente de cheltuieli transmise Comisiei Europene. 

gestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e

publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

Conducatorul ONRC va fi ordonator tertiar de credite

Ministerul Justitiei a publicat, in data de 20 noiembrie, un proiect de hotarare 

pentru modificarea anexei la H.G. nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a ONRC si a oficiilor registrului comertului de pe 

langa tribunale. 

se arata ca s-a constatat ca, in mod eronat, conducatorul ONRC a fost 

calificat ca ordonator secundar de credite si s-a dispus efectuarea demersurilor necesare pentru 

punerea de acord a prevederilor H.G. nr. 83/2010 privind aprobarea Regul

organizare si functionare a ONRC si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale cu 

dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

in sensul precizarii calitatii directorului general al ONRC de ordonator de credite tertiar.

a modifica anexa H.G. nr. 83/2010, prin inlocuirea sintagmei „ordonator 

secundar de credite” cu sintagma „ordonator tertiar de credite”. 

ugestiile si opiniile cu privire la acest proiect se primesc pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17, 

sector 5, Bucuresti, pe fax la numarul 037.204.11.95 sau la urmatoarea adresa de e-mail: crosianu@just.ro

nia pana in prezent sunt disponibile integral  

pentru informare juridica online Legalis.ro. 

dezbatere publica 

MFP ia masuri pentru sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene 

Ministerul Finantelor Publice a publicat, in data de 21 noiembrie, un proiect de 

area O.U.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea 

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. 

a fost solicitata de Comisia 

ru patru programe operationale, ca urmare, in 

principal, a problemelor constatate in derularea procedurilor de achizitii publice de catre beneficiari. 

adoptarea unor masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor 

europene prin introducerea unor masuri de prevenire a aparitiei neregulilor si al fraudelor; 

re, a unor prevederi privind constituirea unor 

obligatii privind raportarile financiare din partea autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor 

orectiilor financiare propuse de Comisia 

Europeana, prin aplicarea procedurii de decertificare, in vederea reluarii in cel mai scurt timp al 

asigure posibilitatea aplicarii si a unor proceduri specifice de 

deducere procentuala definitiva sau temporara a unor sume care reprezinta tot corectii financiare si 

gestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 

Conducatorul ONRC va fi ordonator tertiar de credite 

publicat, in data de 20 noiembrie, un proiect de hotarare 

pentru modificarea anexei la H.G. nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a ONRC si a oficiilor registrului comertului de pe 

a constatat ca, in mod eronat, conducatorul ONRC a fost 

a dispus efectuarea demersurilor necesare pentru 

punerea de acord a prevederilor H.G. nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a ONRC si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale cu 

dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

general al ONRC de ordonator de credite tertiar. 

a modifica anexa H.G. nr. 83/2010, prin inlocuirea sintagmei „ordonator 

se primesc pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17, 

mail: crosianu@just.ro 
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Noi clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale pentru 2012 

Ministerul Finantelor Publice a publicat, in data de 

privind modificarea si completarea unor reglementari contabile.

 

In cadrul 

anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se 

intocmesc 

Reglementarilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009

 

Schimbari preconizate
 

Prin proiectul de ordin se aduc 

aferente exercitiului financiar 2012

mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au aplicat in cursul acestui exercitiu 

Reglementarile contabile conforme c

De asemenea, au fost aduse unele 

reprezentand consumuri de stocuri, amortizare imobilizari, cheltuieli cu dobanzi, cheltuieli cu 

personalul etc. si care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse in valoarea unor active.

Referitor la veniturile aferente activelor primite prin transfer de la clienti

operatiuni pot fi derulate si de operatorii economici care aplica Reglementari

cu Directiva a IV-a, in reglementarile mentionate a fost introdus un cont distinct, respectiv contul 

478 „Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti”, astfel incat operatiunile 

respective sa fie contabilizate de aceeasi maniera de toti operatorii economici, indiferent de 

reglementarile contabile aplicabile.

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e

publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile 

Achizitiile in domeniul sanitar vor fi facute centralizat
 

Ministerul Sanatatii a publicat, in data de 19 noiembrie, un proiect de hotarare 

privind desemnarea Ministerului ca unitate de achizitii centralizata,

inlatura variatia foarte mare a preturilor de achizitii

 

In nota de fundamentare se arata ca 

paturi desfasoara in mod individual procedurile de achizitii publice pentru achizitia de 

medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protective, servicii, 

combustibili si lubrefianti pentru parcul auto. 

 

Prin proiect se stabileste Ministerul Sanatatii ca fiind unitate de achizitii centralizata care atribuie 

contracte de achizitie publica sau incheie acorduri

publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a MAI. Prin aceasta masura ministerul 

preconizeaza ca vor fi realizate economii ca urmare a faptului ca pentru o cantitate mare de 

produse achizitionate pretul va fi mai mic decat daca s
 
 

� Sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect 

sector 5, Bucuresti, pe fax la numarul 037.204.11.95 sau la urmatoarea adresa de e

 

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

 

 

clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale pentru 2012 

sunt in curs de reglementare 

Ministerul Finantelor Publice a publicat, in data de 22 noiembrie, un proiect de ordin 

privind modificarea si completarea unor reglementari contabile.

In cadrul referatului de aprobare se arata ca pentru exercitiul financiar al 

anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se 

intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza 

Reglementarilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009

Schimbari preconizate 

Prin proiectul de ordin se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor 

aferente exercitiului financiar 2012, in conditiile in care societatile comerciale ale caror valori 

mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au aplicat in cursul acestui exercitiu 

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

De asemenea, au fost aduse unele clarificari in ceea ce priveste contabilizarea cheltuielilor

reprezentand consumuri de stocuri, amortizare imobilizari, cheltuieli cu dobanzi, cheltuieli cu 

etc. si care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse in valoarea unor active.

veniturile aferente activelor primite prin transfer de la clienti, deoarece asemenea 

operatiuni pot fi derulate si de operatorii economici care aplica Reglementarile contabile conforme 

a, in reglementarile mentionate a fost introdus un cont distinct, respectiv contul 

478 „Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti”, astfel incat operatiunile 

zate de aceeasi maniera de toti operatorii economici, indiferent de 

reglementarile contabile aplicabile. 

Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e

publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

Achizitiile in domeniul sanitar vor fi facute centralizat

Ministerul Sanatatii a publicat, in data de 19 noiembrie, un proiect de hotarare 

privind desemnarea Ministerului ca unitate de achizitii centralizata,

inlatura variatia foarte mare a preturilor de achizitii. 

se arata ca se arata ca in prezent, fiecare spital/unitate sanitara cu 

paturi desfasoara in mod individual procedurile de achizitii publice pentru achizitia de 

medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protective, servicii, 

lubrefianti pentru parcul auto.  

se stabileste Ministerul Sanatatii ca fiind unitate de achizitii centralizata care atribuie 

contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru, in numele si pentru unitatile sanitare 

in reteaua Ministerului Sanatatii si a MAI. Prin aceasta masura ministerul 

preconizeaza ca vor fi realizate economii ca urmare a faptului ca pentru o cantitate mare de 

produse achizitionate pretul va fi mai mic decat daca s-ar achizitiona o cantitate mica 

ugestiile si opiniile cu privire la acest proiect se primesc pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17, 

sector 5, Bucuresti, pe fax la numarul 037.204.11.95 sau la urmatoarea adresa de e-mail: crosianu@just.ro

o revista a presei juridice din Romania. 
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clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale pentru 2012 

22 noiembrie, un proiect de ordin 

privind modificarea si completarea unor reglementari contabile. 

se arata ca pentru exercitiul financiar al 

anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se 

prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza 

Reglementarilor contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009. 

clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale 

, in conditiile in care societatile comerciale ale caror valori 

mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au aplicat in cursul acestui exercitiu 

a a Comunitatilor Economice Europene. 

clarificari in ceea ce priveste contabilizarea cheltuielilor 

reprezentand consumuri de stocuri, amortizare imobilizari, cheltuieli cu dobanzi, cheltuieli cu 

etc. si care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse in valoarea unor active. 

, deoarece asemenea 

le contabile conforme 

a, in reglementarile mentionate a fost introdus un cont distinct, respectiv contul 

478 „Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti”, astfel incat operatiunile 

zate de aceeasi maniera de toti operatorii economici, indiferent de 

Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 

Achizitiile in domeniul sanitar vor fi facute centralizat 

Ministerul Sanatatii a publicat, in data de 19 noiembrie, un proiect de hotarare 

privind desemnarea Ministerului ca unitate de achizitii centralizata, pentru a 

se arata ca in prezent, fiecare spital/unitate sanitara cu 

paturi desfasoara in mod individual procedurile de achizitii publice pentru achizitia de 

medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protective, servicii, 

se stabileste Ministerul Sanatatii ca fiind unitate de achizitii centralizata care atribuie 

cadru, in numele si pentru unitatile sanitare 

in reteaua Ministerului Sanatatii si a MAI. Prin aceasta masura ministerul 

preconizeaza ca vor fi realizate economii ca urmare a faptului ca pentru o cantitate mare de 

ar achizitiona o cantitate mica de produse. 

se primesc pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17, 

mail: crosianu@just.ro 
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Persoanele care executa pedepse privative de libertate ar putea fi scutite 

de cheltuielile cu eliberarea actelor de identitate

Dintre decretele semnate de Presedintele 

Romaniei, mentionam:
 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 7/2012 

implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul 

transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de 

transport; 

 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 86/2006 privind organ
 

Decrete semnate in perioada 

Ministerul

urgenta a Guvernului pentru modif

domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata

 

In cadrul notei de fundamentare

executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu 

drepturile electorale, pot vota prin intermediul unor urne

interiorul locului de detinere, numai in baza unui act de identitate

Pe parcursul executarii pedepsei inchisorii si a masurii preventive a arestului preventiv, pentru multe 

persoane private de libertate expira termenul de valabilitate al actelor de identitate. Niciuna 

referitoare la scutirea de la plata cheltuielilor de producere si de eliberare a actelor de identitate nu 

reglementeaza situatia persoanelor aflate in executarea unei pedepse privative de libertate in penitenciar, 

beneficiarii acestor exceptii fiind doar persoanele aflate in locurile de retinere si de arest preventiv

 

Schimbari preconizate
 

� se inlatura tratamentul discriminatoriu aplicat persoanelor care executa o pedeapsa privativa de 

libertate; 

� persoanele care executa pedepse privative

suporta din surse proprii cheltuielile generate de producerea si eliberarea actelor de identitate

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa 

Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, pe fax, la nr. 037.204.11.95 sau la adresa de e

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Persoanele care executa pedepse privative de libertate ar putea fi scutite 

de cheltuielile cu eliberarea actelor de identitate

Dintre decretele semnate de Presedintele 

Romaniei, mentionam: 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 7/2012 privind 

implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul 

transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa. 

Decrete semnate in perioada 17 – 23 noiembrie 2012

Ministerul Justitiei a publicat, in data de 22 noiembrie, un proiect de ordonanta de 

urgenta a Guvernului pentru modificarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, 

domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata

In cadrul notei de fundamentare se arata ca persoanele care sunt in 

executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu 

drepturile electorale, pot vota prin intermediul unor urne

interiorul locului de detinere, numai in baza unui act de identitate

Pe parcursul executarii pedepsei inchisorii si a masurii preventive a arestului preventiv, pentru multe 

persoane private de libertate expira termenul de valabilitate al actelor de identitate. Niciuna 

referitoare la scutirea de la plata cheltuielilor de producere si de eliberare a actelor de identitate nu 

reglementeaza situatia persoanelor aflate in executarea unei pedepse privative de libertate in penitenciar, 

ii fiind doar persoanele aflate in locurile de retinere si de arest preventiv

Schimbari preconizate 

se inlatura tratamentul discriminatoriu aplicat persoanelor care executa o pedeapsa privativa de 

persoanele care executa pedepse privative de libertate si nu dispun de mijloace financiare nu vor mai 

suporta din surse proprii cheltuielile generate de producerea si eliberarea actelor de identitate

Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa 

Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, pe fax, la nr. 037.204.11.95 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

nia pana in prezent sunt disponibile integral  

pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Persoanele care executa pedepse privative de libertate ar putea fi scutite  

de cheltuielile cu eliberarea actelor de identitate 

2012 

Justitiei a publicat, in data de 22 noiembrie, un proiect de ordonanta de 

icarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, 

domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata. 

persoanele care sunt in 

executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu si-au pierdut 

drepturile electorale, pot vota prin intermediul unor urne speciale in 

interiorul locului de detinere, numai in baza unui act de identitate. 

Pe parcursul executarii pedepsei inchisorii si a masurii preventive a arestului preventiv, pentru multe 

persoane private de libertate expira termenul de valabilitate al actelor de identitate. Niciuna dintre normele 

referitoare la scutirea de la plata cheltuielilor de producere si de eliberare a actelor de identitate nu 

reglementeaza situatia persoanelor aflate in executarea unei pedepse privative de libertate in penitenciar, 

ii fiind doar persoanele aflate in locurile de retinere si de arest preventiv. 

se inlatura tratamentul discriminatoriu aplicat persoanelor care executa o pedeapsa privativa de 

de libertate si nu dispun de mijloace financiare nu vor mai 

suporta din surse proprii cheltuielile generate de producerea si eliberarea actelor de identitate 

Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa Ministerului Justitiei, str. 

mail dean@just.ro. 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta
 

 

 

 

Potrivit art. 8 din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a a 

salariatilor, angajatorul are obligatia de 

dintre salariati, de a

Angajatorul are obligatia intocmirii unor 
dosare personale ale angajatilor

Documentele sunt eliberate in copie certificata

angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate 

cu originalul. 

 

 

Pentru mai multe detalii
 

A se vedea Daniela Motiu, Dreptul individual al muncii, Editia a 2

Bucuresti, 2012 

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

 

 

Potrivit art. 8 din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a a 

salariatilor, angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare 

dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a

inspectorilor de munca, la solicitarea acestora

Angajatorul are obligatia intocmirii unor  
dosare personale ale angajatilor 

� Dosarul personal al salariatul

urmatoarele documente: actele necesare angajarii, 

contractul individual de munca, actele aditionale si 

celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea 

si incetarea contractelor individuale de munca, acte 

de studii/certificate de calificare, precum si orice alte 

documente care certifica legalitatea si corectitudinea 

completarii in registru. 

� La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost 

salariat angajatorul este obligat

acestuia: 

• copii ale documentelor 

personal; 

• copii ale paginilor din registrul electronic

care cuprind inscrierile referitoare la 

persoana sa si/sau un document care sa 

ateste activitatea desfasurata de acesta, 

durata activitatii, salariul, vechimea in 

munca, in meserie si in specialitate, astfel 

cum rezulta din registrul general de evidenta 

si din dosarul personal, in termen de cel mult 

15 zile de la data solicitarii.

Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al 

angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate 

Pentru mai multe detalii 

aniela Motiu, Dreptul individual al muncii, Editia a 2-a

o revista a presei juridice din Romania. 
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Potrivit art. 8 din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a a 

a intocmi un dosar personal pentru fiecare 

l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta 

inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin 

urmatoarele documente: actele necesare angajarii, 

contractul individual de munca, actele aditionale si 

celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea 

si incetarea contractelor individuale de munca, acte 

e calificare, precum si orice alte 

documente care certifica legalitatea si corectitudinea 

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost 

angajatorul este obligat sa ii elibereze 

 existente in dosarul 

copii ale paginilor din registrul electronic 

care cuprind inscrierile referitoare la 

persoana sa si/sau un document care sa 

ateste activitatea desfasurata de acesta, 

durata activitatii, salariul, vechimea in 

e si in specialitate, astfel 

cum rezulta din registrul general de evidenta 

si din dosarul personal, in termen de cel mult 

15 zile de la data solicitarii. 

de reprezentantul legal al 

angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate  

a, Editura C.H. Beck, 



 

   
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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