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CERINȚELE, TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU POSTUL DE REFERENT ASISTENT

Cerințele postului : studii medii cu diploma de bacalaureat
Tematica:
- Registrul comerțului (dispoziții generale, efectuarea înregistrărilor, regimul firmelor și emblemelor);
- Legea societăților (dispoziții generale; constituirea societăților; funcționarea societăților – dispoziții
comune, societățile în nume colectiv, societățile în comandită simplă, societățile pe acțiuni, societățile în
comandită pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată; modificarea actului constitutiv; excluderea și retragerea
asociaților; dizolvarea și lichidarea societăților);
- Formalităţi la înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării profesioniștilor
(înregistrarea în registrul comerțului, atribuirea codului unic de înregistrare, procedura autorizării funcționării,
serviciile de asistență prestate în cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale);
- Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (domeniu de reglementare, principii, definiții,
proceduri de prevenire a insolvenței, procedura insolvenței – dispoziții comune);
- Desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale (dispoziții generale, înregistrarea și autorizarea funcționării, regimul juridic al PFA,
regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale, regimul juridic al
întreprinderii familiale);
- Măsuri instituite cu privire la activitatea de înregistrare în registrul comerțului până la reglementarea
activității efectuată de registratori;
- Operaţiunile și serviciile auxiliare efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile
registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru care se percep taxe și tarife aprobate prin acte normative;
- Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi
de eliberare a informaţiilor;
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Registrului Comerțului şi a
oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale, (Dispoziții generale; Principalele funcții ale Oficiului Național
al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale; Obligațiile personalului
Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale);

Bibliografie:
1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea societăților, nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum
şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
1. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și
completările ulterioare (Titlul 0: Titlul preliminar,Titlul I: Proceduri de prevenire a insolvenței, Titlul II:
Procedura insolvenței – Cap. I – Dispoziții comune:Secțiunea 1, Secțiunea 2; Secțiunea 3);
2. O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul
comerțului, cu modificările și completările ulterioare;
4. H.G. nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu modificările ulterioare;
5. Ordinul ministrului justiției nr. 2.176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență
prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
6. Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi
de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008;
7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor
registrelor comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul nr. 1082/C din 20 martie 2014

Observaţii: La studierea actelor normative prezentate mai sus se va ţine cont de toate modificările şi
actualizările la zi.

