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•Avocati •Contabili •Auditori •Consultanti Fiscali 

  

In acest numar: 

 

•  Comert UE 

 

•  Programul operational sectorial 

„Cresterea competitivitatii 

economice” 

 

•  Fondul European Agricol 

 

•  BNR- Rate dobanzi 

 

•  Cod fiscal 

 
 

 

 

Informatiile prezentate au caracter 

general. Recomandam sa fie solicitata 

consultanta de specialitate pentru fiecare 

caz particular. 

 

 

Pentru informatii suplimentare va rugam 

sa ne contactati: 

av. Marius Rimboaca 

Partner 

Legal Services 

marius.rimboaca@ibsprofessional.ro  

 

Adi Baniceru 

Partner 

Accounting, Audit, Tax 

adi.baniceru@ibsprofessional.ro 

 

Tel : (40-31) 420 53 33   

Fax: (40-31) 420 62 48 

 
Daca doriti sa nu mai primiti acest Buletin 

Legislativ, va rugam sa trimiteti un e-mail la 

adresa office@ibsprofessional.ro cu textul 

„dezabonare”. Acest serviciu este gratuit. 

Ordin nr. 654 din 11 martie 2015 privind aprobarea Normelor 

metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in 

procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul 

acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre Uniunea 

Europeana si tarile partenere, precum si a certificatelor A.TR. care 

atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-

Turcia  

 

Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala 

(M. Of. Partea I nr. 218 din 1 aprilie 2015) 

 

Ordin nr. 730 din 30 martie 2015 pentru aprobarea corrigendumului nr. 

1 la Ghidul solicitantului - axa III „Tehnologia informatiei si 

comunicatiilor pentru sectoarele privat si public“ din cadrul 

Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

economice“ si la cererea de propuneri de proiecte aferente  

 

Emitent: Ministerul Fondurilor Europene 

(M. Of. Partea I nr. 222 din 1 aprilie 2015) 

 

Hotarare nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala 

cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de 

la bugetul de stat  

 

Emitent: Guvernul Romaniei 

(M. Of. Partea I nr. 233 din 6 aprilie 2015) 

 

Circulara nr. 14 din 6 aprilie 2015 privind ratele dobanzilor platite la 

rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 

martie-23 aprilie 2015 

 

Emitent: Banca Nationala a Romaniei 

(Monitorul Of. nr. 248 din 10 aprilie 2015) 

 

Ordonanta de urgenta nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
Emitent: Guvernul Romaniei 

(M. Of. Partea I nr. 250 din 14 aprilie 2015) 
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