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Lege nr. 103 din 14 mai 2015 pentru declararea zilei de 10 mai ca zi de
sarbatoare nationala

In acest numar:

• Modificari legislative privind
zilele libere
Emitent: Parlamentul Romaniei
(M. Of. Partea I nr. 336 din 18 mai 2015)
• Legea Concurentei
Lege nr. 105 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
• Program operational sectorial 12/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
"Cresterea
competitivitatii Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
economice"
•Programul
operational
– Emitent: Parlamentul Romaniei
Dezvoltarea resurselor umane
(M. Of. Partea I nr. 336 din 18 mai 2015)
• Cod Fiscal

Lege nr. 117 din 21 mai 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind
combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei
concurentei

Informatiile prezentate au caracter
general. Recomandam sa fie solicitata
consultanta de specialitate pentru
fiecare caz particular.

Emitent: Parlamentul Romaniei
(M. Of. Partea I nr. 355 din 22 mai 2015)

Ordin nr. 1955 din 19 mai 2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la
Ghidul solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investitii in
Pentru informatii suplimentare va intreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si
ecoeficient", domeniul major de interventie 1.1 "Investitii productive si
rugam sa ne contactati:
pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM",
av. Marius Rimboaca
operatiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului
Partner
productiv prin investitii tangibile si intangibile" pentru intreprinderi din
Legal Services
cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii
marius.rimboaca@ibsprofessional.ro
economice"
Adi Baniceru
Partner
Accounting, Audit, Tax
adi.baniceru@ibsprofessional.ro
Tel : (40-31) 420 53 33
Fax: (40-31) 420 62 48

1

Emitent: Ministerul Fondurilor Europene
(M. Of. Partea I nr. 358 din 25 mai 2015)
Ordin nr. 1958 din 19 mai 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului
fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura interna de avizare a
structurilor si personalului care gestioneaza asistenta financiara
nerambursabila comunitara, prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea

IBS Integrated Business Services

16 - 31 Mai 2015

Buletin Legislativ nr. 10/2015
4
•Avocati •Contabili •Auditori •Consultanti Fiscali

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.

Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind
stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene
(M. Of. Partea I nr. 358 din 25 mai 2015)

Ordin nr. 1989 din 22 mai 2015 pentru aprobarea Corrigendumului
nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de
propuneri de proiecte nr. 189 "Stagii de practica pentru studenti“,
finantata prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor
umane“ 2007-2013, domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de
la scoala la viata activa“
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene
(M. Of. Partea I nr. 364 din 26 mai 2015)
Hotarare nr. 367 din 27 mai 2015 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
Emitent: Guvernul Romaniei
(M. Of. Partea I nr. 373 din 28 mai 2015)
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