De anul viitor, firmele depun cu o declaratie mai putin la Fisc. Impozitul pe
salarii nu mai trebuie raportat separat
Anul 2014 este ultimul in care angajatorii trebuie sa mai declare in formularele anuale 205,
cele care au inlocuit fisele fiscale, impozitele retinute pentru fiecare beneficiar de venit. De
anul viitor, aceste informatii vor fi raportate doar in declaratia unica, astfel ca angajatorii vor
depune cu un formular mai putin la Fisc.
Incepand din 2015, angajatorii vor declara impozitul calculat si retinut pentru fiecare
beneficiar de venit in declaratia unica, si nu in formularul 205 (cel care tine locul vechilor
fise fiscale), asa cum se intampla in prezent, dupa ce declaratia 112 a fost modificata
substantial in luna ianuarie.
Potrivit Danielei Flesaru, seful serviciului de Metodologie si Asistenta Contribuabili a
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov, in 2014 angajatorii au depus
declaratia 205 normal, pana in ultima zi a lunii februarie, insa de anul urmator ei vor scapa de
aceasta obligatie declarativa, informatiile din acest formular referitoare la impozitul pe
salarii fiind preluate in declaratia unica.
Mai exact, noile reglementari introduse de ANAF prin Ordinul comun al Ministerului de
Finante, Ministerului Muncii si al Ministerului Sanatatii, nr. 1977/2757/1580/2013,
publicat in Monitorul Oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2014, stabilesc ca impozitul calculat si
retinut, pe fiecare beneficiar de venit se face in declaratia fiscala unica.
In prezent, raportarea acestui impozit se face in formularul 205, care se depune de platitorii
de salarii pentru impozitul pe salarii, precum si de platitorii altor categorii de venituri, acolo
unde exista obligatia retinerii la sursa a impozitului.
Practic, angajatorii care depuneau formularul 205 doar pentru a declara retinerile de
impozit vor depune cu o declaratie mai putin, odata cu preluarea acestor raportari in
formularul 112.
Incepand din 2012, raportarea impozitului retinut s-a modificat in fiecare an
Modificarile la modul de raportare a impozitului retinut pe fiecare beneficiar de venit au
inceput acum doi ani, cand au fost eliminate fisele fiscale, cele in care se declarau aceste
informatii.
In 2011, prin OG nr. 30/2011, Guvernul a reformulat art. 59 din Codul Fiscal referitor la
fisele fiscale (formular 210). In vechea forma, acest articol stabilea ca informatiile referitoare
la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale, iar platitorul de
venituri are obligatia sa completeze aceste formulare pe intreaga durata de efectuare a platii
salariilor si sa le pastreze pe intreaga durata a angajarii. Copii dupa fisele fiscale trebuiau
depuse la organul fiscal competent, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a
anului curent, pentru anul fiscal expirat.
Insa, odata cu modificarea art. 59 prin OG 30/2011, angajatorii nu au mai avut obligatia sa
completeze si sa depuna fisele fiscale. Prevederea s-a aplicat incepand de la 1 ianuarie 2012
pentru drepturile salariale si asimilate salariilor dupa aceasta data. Acest lucru inseamna ca
primul an in care nu s-au mai depus fise fiscale este 2013.
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Din 2013, declararea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit s-a facut in formularul
205, care a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 1913/2012, publicat in Monitorul Oficial
nr. 850 din 17 decembrie 2012. Fiscul a introdus in formularul 205 rubrici speciale referitoare
la veniturile din salarii, care pana atunci nu existau, astfel incat angajatorii sa poata completa
aceasta declaratie in locul fiselor fiscale pe care le depuneau pana atunci.
In 2014, reglementarile au fost modificate din nou, astfel ca raportarea impozitului retinut pe
fiecare beneficiar urmeaza sa fie inca o data schimbata din 2015, cand raportarile se vor face
doar in declaratia unica.
Obligatia declarativa fata de salariati se mentine
Desi a eliminate fisele fiscale, OG nr. 30/2011 a introdus in Codul fiscal o noua obligatie
declarativa pentru angajatori, care se pastreaza si de acum incolo. Concret, angajatorii au
obligatia de a elibera, la cererea angajatilor, un document a carui forma si continut este lasat
la latitudinea contribuabililor. Legislatia fiscala reglementeaza doar un minim de informatii
pe care acest document trebuie sa il contina:





datele de identificare ale contribuabilului,
venitul realizat in cursul anului,
deducerile personale acordate,
impozitul calculat si retinut.

In acest an formularele 205 inca se depun
Daniela Flesaru, seful serviciului de Metodologie si Asistenta Contribuabili a Directiei
Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov, a explicat, intr-o intalnire cu economistii din
judet, care a avut loc miercuri, ca in anul 2014 formularele 205 se vor depune in mod
obisnuit, pana la 28 februarie.
Formularul 205 se depune de platitorii de salarii pentru impozitul pe salarii, precum si de
platitorii altor categorii de venituri, acolo unde exista obligatia retinerii la sursa a impozitului,
pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.
Ordinul ANAF nr. 1913/2012 a dat contribuabililor posibilitatea sa depuna si pe internet
declaratia 205, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul eguvernare.ro.
Atentie! ANAF precizeaza pe site-ul propriu ca declaratia 205 care inlocuieste fisa fiscala se
completeaza doar electronic, programul pentru completarea formularului fiind disponibil
aici.
Formularul 205 trebuie depus la organul fiscal competent, adica la cel la care platitorii de
venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.
In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii,
declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a
infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta
fiscala este inregistrat contribuabilul.
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Pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate, formularul 205 se va completa de
catre platitorul de venituri din salarii, in cazul in care salariatul detasat este platit de
entitatea la care a fost detasat, dupa cum precizeaza HG nr. 84/2013, unul dintre actele
normative care a modificat anul trecut Normele de aplicare a Codului fiscal.
In aceasta situatie, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la
care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare
angajat.
Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati
intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei privind
calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.
Amenzile ajung la 14.000 de lei pentru nedepunerea la timp a declaratiei 205
Amenzile sunt substantial mai mari pentru contribuabilii care nu depun la timp declaratia
205, comparativ cu amenzile care trebuiau platite pentru nedepunerea fiselor fiscale.
"Declaratia 205 reprezinta o declaratie informativa, iar conform Codului fiscal, amenzile
pentru nedepunerea acesteia in termenele stabilite de lege au valori cuprinse intre 12.000 si
14.000 lei, mult mai mari fata de cele stabilite pentru fisele fiscale", a precizat anul trecut
pentru AvocatNet.ro Maria Cojocariu, Senior Payroll Accountant in cadrul Accace.
Valorile amenzilor prevazute pentru nedepunerea vechilor fise fiscale in termenul prevazut de
lege erau cuprinse pentru persoanele fizice intre 500 si 1.000 lei, iar pentru persoanele
juridice, intre 1.000 si 5.000 lei.
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Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri in 2015: Se pregatesc sapte noi
programe nationale
Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de afaceri si Turism pregateste pentru 2015 programe
noi prin care IMM-urile vor putea obtine ajutoare de minimis. In acest sens, au fost publicate
sapte propuneri. Totodata, in 2015 vor reveni si programele cu care ne-am obisnuit deja.
Sapte noi propuneri de programe prin care IMM-urile vor putea obtine in 2015 fonduri
nerambursabile au fost publicate recent pe site-ul Departamentului pentru Intreprinderi Mici
si Mijlocii, Mediu de afaceri si Turism.
In continuare va prezentam pe scurt in ce va consta fiecare program in parte si ce fonduri
nerambursabile se vor acorda.
1.
Programul
national
multianual
(Vrei sa aplici? Completeaza acest formular)

de

microindustrializare

Obiectiv: Sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare, cresterea volumului de
activitate si a competitivitatii IMM-urilor din aceste sectoare. Printre domeniile vizate se
numara fabricarea produselor lactate, productia de tesaturi, finisarea materialelor textile,
fabricarea produselor farmaceutice de baza, fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodaresc si ornamental, fabricarea echipamentelor de comunicatii si fabricarea
autovehiculelor de transport rutier.
Finantare: Prin intermediul programului se vor finanta cheltuielile de formare profesionala a
angajatilor noi si de implementare a planurilor de investitii. Alocatia financiara
nerambursabila va fi de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
proiectului, pana in limita a 120.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Contributia proprie a
beneficiarului va fi de minimum 10%.
2.
Programul
pentru
sustinerea
(Vrei sa aplici? Completeaza acest formular)

internationalizarii

IMM-urilor

Obiectiv: Sprijinirea IMM-urilor din toate sectoarele economice pentru cresterea volumului
de activitate si a competitivitatii, crearea si mentinerea locurilor de munca, formare
profesionala in meserii specifice tuturor sectoarelor economice. Prin program se va urmari,
pentru cel putin 150 de IMM-uri/an, sprijinirea financiara pentru crearea de branduri si pentru
participarea la targuri internationale, misiuni economice etc.; instruire pentru tehnici de
internationalizare.
Finantare: Prin program se va acorda o alocatie financiara nerambursabila de cel mult 90%
din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), insa nu mai mult de
20.000 de lei pentru fiecare beneficiar pentru crearea de brand; sprijin financiar pentru
participarea la targuri internationale, misiuni economice etc. - in valoare de maximum 20.000
de lei (exclusiv TVA) pentru fiecare IMM beneficiar; sprijin financiar pentru instruire in
tehnici de internationalizare in valoare de cel mult 40.000 de lei (exclusiv TVA) pentru
fiecare IMM beneficiar.
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3. Programul de stimulare a cercetarii-dezvoltarii si inovarii in randul IMM-urilor
(Vrei sa aplici? Completeaza acest formular)
Obiectiv: Cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM-urilor din toate
sectoarele economice, crearea si mentinerea locurilor de munca, formare profesionala in
meserii specifice tuturor sectoarelor economice. Programul va fi impartit in trei etape:




organizarea si desfasurarea cursurilor de instruire si de specialitate in domeniul
drepturilor de proprietate;
consultanta pentru prediagnoza in firma si cercetare/documentare asupra solutiilor
brevetabile;
finantarea costurilor aferente taxelor de inregistrare la OSIM a drepturilor de
proprietate intelectuala.

Finantare: Prin program se va acorda o alocatie financiara nerambursabila de cel mult 90%
din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), insa nu mai mult de
25.000 de lei pentru fiecare beneficiar, pentru participarea la cursurile de instruire si de
specialitate in domeniul drepturilor de proprietate - maximum cinci persoane instruite pentru
fiecare beneficiar; sprijin financiar pentru consultanta pentru prediagnoza in firma si
cercetare/documentare asupra solutiilor brevetabile in valoare de maximum 5.000 de lei
(exclusiv TVA) pentru fiecare IMM beneficiar; sprijin financiar pentru taxele de inregistrare
la OSIM a drepturilor de proprietate intelectuala in valoare de maximum 20.000 de lei
(exclusiv TVA) pentru fiecare IMM beneficiar.
4. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor din sfera
economiei
sociale
(Vrei sa aplici? Completeaza acest formular)
Obiectiv: Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private
infiintate de catre persoanele defavorizate prin facilitarea accesului acestora la finantare,
cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului persoanelor
defavorizate la sursele de finantare, in vederea imbunatatirii conditiilor de viata si oferirea de
noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau facand parte din categorii vulnerabile.
Prin program se va urmari, printre altele, dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale
persoanelor defavorizate in scopul implicarii lor in structuri economice private; sprijinirea
demararii si dezvoltarii firmelor infiintate de persoane defavorizate si cresterea sanselor
persoanelor defavorizate in vederea integrarii pe piata muncii.
Finantare: Prin program se va finanta implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri
depuse de aplicanti. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile va fi de maximum 90% din
valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu va putea depasi 50.000
de lei/beneficiar.
5. Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor in
mediul
rural
(Vrei sa aplici? Completeaza acest formular)
Obiectiv: Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private
infiintate in mediul rural prin facilitarea accesului acestora la finantare, cresterea potentialului
de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului IMM-urilor infiintate in mediul
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rural la sursele de finantare in contextul reducerii discrepantelor economice dintre mediul
urban si cel rural. Prin program se va urmari: imbunatatirea performantelor economice ale
intreprinderilor nou-create si a celor existente in mediul rural; reducerea discrepantelor
economice dintre mediul urban si cel rural; sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor
infiintate in mediul rural; cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul
structurilor economice private din mediul rural.
Finantare: Prin program se va finanta implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri
depuse de viitorii antreprenori care infiinteaza firme in mediul rural. Valoarea alocatiei
financiare nerambursabile va fi de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile
efectuate (exclusiv TVA) si nu va putea depasi 50.000 de lei/beneficiar.
6. Programul national multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii si promovarii
brandurilor
sectoriale,
sub-sectoriale
si
de
produs
(Vrei sa aplici? Completeaza acest formular)
Obiectiv: Crearea, dezvoltarea si promovarea brandurilor sectoriale, sub-sectoriale si de
produs prin valorificarea produselor romanesti pe pietele nationale si internationale.
Programul va urmari, prin organizarea a doua targuri nationale de primavara-vara si toamnaiarna, sustinerea si promovarea produselor proprii.
Finantare: Se va asigura participarea gratuita la targuri pentru beneficiarii selectati. Vor fi
suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru produsele acestora si
cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfasurarii evenimentelor, doar pentru
participarea la targuri. Se va deconta si inchirierea mijloacelor de transport necesare
deplasarii si parcarea pe timpul targului.
7.
Programul
pentru
sprijinirea
(Vrei sa aplici? Completeaza acest formular)

transferului

afacerilor

Obiectiv: Asigurarea continuitatii ideilor si practicilor comerciale pentru mentinerea
locurilor de munca si stimularea activitatilor economice. Prin program se vor sustine integral
cheltuielile cu privire la taxele si tarifele necesare realizarii transferului afacerilor.
Finantare: Se vor sustine integral, prin alocatie financiara nerambursabila, cheltuielile
efectuate de societati comerciale/ societati cooperative/ persoane fizice care desfasoara
activitati economice in mod independent, pentru plata urmatoarelor taxe si tarife:






taxele si tarifele pentru operatiunile de inscriere a modificarilor efectuate de catre
Oficiul National al Registrului Comertului prin Oficiile registrului comertului de pe
langa tribunale, pentru inregistrarea transferului intreprinderii mici sau mijlocii,
precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului
comertului, pentru modificarile necesare punerii in aplicare a transferului
intreprinderii;
taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial, Partea a IV a, a incheierii de
modificare ca rezultat al transferului intreprinderii, pronuntata de judecatorul-delegat
la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
taxele de timbru pentru activitatea notariala aferente actelor, in cazul carora este
prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica, necesare operarii
transferului intreprinderii;
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taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert, in
scopul asigurarii transferului intreprinderii mici sau mijlocii.

Nota: Proiectele acestor programe pot fi consultate integral aici.
Pe langa noile propuneri, in 2015 vor reveni si programele care s-au desfasurat in 2014, pe
care le amintim:








Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor
si serviciilor de piata;
Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul
femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii debutanti in afaceri;
Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si
de afaceri;
Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului;
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si
facilitarea accesului la finantare - START;
Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii.
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Sinteza legislativa: Cele mai importante acte normative publicate in
saptamana precedenta
AvocatNet.ro va prezinta cele mai importante acte normative publicate in cele 23 de
monitoare oficiale aparute in perioada 17 - 21 noiembrie 2014.
Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 13 din 20 octombrie 2014 (Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
834 din 17 noiembrie 2014.







ICCJ a stabilit ca dispozitiile art. 4 din OUG nr. 9/2013 si ale art. 1 alin. (2) din
Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013, aprobate prin HG nr.
88/2013 se interpreteaza in sensul ca timbrul de mediu se datoreaza si in situatia
transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piata
interna a carui prima inmatriculare a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007.
ICCJ a constatat ca data de 1 ianuarie 2007 este mentionata in cuprinsul normelor
metodologice cu referire la taxa care a fost achitata in temeiul reglementarilor
aplicabile incepand cu data respectiva, iar nu ca reper pentru excluderea din sfera
de aplicare a timbrului de mediu a autovehiculelor rulate inmatriculate anterior acestei
date.
Detalii aici.
Termen de intrare in vigoare: 17 noiembrie 2014.

Ordin al secretarului general al Guvernului nr. 709/2014 privind stabilirea procedurii de
efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, organelor de
specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 836
din 17 noiembrie 2014.




Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii se realizeaza esalonat, in 5
transe, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din OUG nr. 103/2013 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul
cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Termen de intrare in vigoare: 17 noiembrie 2014.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare
a cumpararii de autoturisme noi a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 837, Partea I, din 17
noiembrie 2014.



La data solicitarii creditului garantat beneficiarul Programului are varsta de minimum
18 ani si capacitate deplina de exercitiu.
Termen de intrare in vigoare: 17 noiembrie 2014.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3177/2014 privind
formalitatile vamale care se efectueaza pentru marfurile transportate pe fluviul Dunarea a fost
publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 838 din 18 noiembrie 2014.
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Pentru a evita situatiile in care marfuri necomunitare transportate pe fluviul Dunarea
sunt introduse pe teritoriul Uniunii Europene fara formalitati vamale, principalele
responsabilitati ale birourilor vamale din porturile amplasate la Dunare sunt:
o verificarea statutului vamal al marfurilor;
o verificarea si vizarea documentelor care fac dovada statutului comunitar al
marfurilor;
o efectuarea controlului vamal la intrarea/iesirea pe/de pe teritoriul Uniunii
Europene si a controalelor corespunzatoare bazate pe analiza de risc;
o supravegherea transbordarii marfurilor dintr-un mijloc de transport fluvial in
altul.
Termen de intrare in vigoare: 18 noiembrie 2014.

Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 567/2014 privind pragurile
valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri
in anul 2015 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 841 din 18 noiembrie 2014.





Documentul prevede ca pentru introducerile intracomunitare de bunuri pragul este
de 500.000 lei, iar pentru expedierile intracomunitare de bunuri pragul este
de 900.000 lei. Asadar, noile reglementari au mentinut valorile din acest an si pentru
2015.
Cititi mai multe aici.
Termen de intrare in vigoare: 18 noiembrie 2014.

Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1174/2014 pentru modificarea
Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 a fost publicat in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 842 din 19 noiembrie 2014.




In cauzele in care instanta este sesizata cu rechizitoriu sau cu plangere impotriva
solutiei de neurmarire ori de netrimitere in judecata, in cadrul repartizarii aleatorii in
sistem informatic se stabileste numai completul de judecata, dintre completele de
judecatori de camera preliminara si pentru judecata in prima instanta. Cauzele
repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzator, pentru indeplinirea
procedurilor prevazute de lege.
Termen de intrare in vigoare: 19 noiembrie 2014.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1536/2014 pentru modificarea si completarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1107/2012 privind emiterea
prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale a
fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 843 din 19 noiembrie 2014.


Recentele reglementari introduc noi acte care sunt valabile fara stampila si semnatura.
Este vorba despre:
o Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile
de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale;
o Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de
asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
o Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale
de sanatate.

Sursa: avocanet.ro




Mai multe informatii aici.
Termen de intrare in vigoare: 19 noiembrie 2014.

Decizia Colegiului Medicilor din Romania nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de
practica temporara/ocazionala a profesiei pentru medicii straini a fost publicata in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 844 din 19 noiembrie 2014.




In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii
cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state,
sunt exceptati de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania.
Termen de intrare in vigoare: 19 noiembrie 2014.

Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.
2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete
de cresa pentru semestrul II al anului 2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
845 din 20 noiembrie 2014.





Actul normativ stabileste ca valoarea tichetului de cresa pentru semestrul II al anului
2014 se majoreaza cu 10 lei, la 440 lei. Pentru primul semestru al anului, valoarea
acestui tip de tichet a fost de 430 de lei.
Detalii aici.
Termen de intrare in vigoare: 20 noiembrie 2014.

Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.
2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul
II al anului 2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845 din 20 noiembrie 2014.




In semestrul II al anului 2014 valoarea unui tichet de masa este de 9,35 lei, adica la fel
ca in primul semestru.
Aflati mai multe aici.
Termen de intrare in vigoare: 20 noiembrie 2014.

Hotararea Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 63/2014 privind validarea rezultatului
alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 852 din 21 noiembrie 2014.



CCR Valideaza alegerea domnului Klaus-Werner Iohannis in functia de Presedinte al
Romaniei.
Termen de intrare in vigoare: 21 noiembrie 2014.
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