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CERINŢELE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU POSTUL DE REFERENT ASISTENT

Cerinţele postului: studii medii cu diplomă de bacalaureat
Tematica:
- Registrul comerţului;
- Legea societăţilor (Titlul I - Dispoziţii generale; Titlul II - Constituirea societăţilor; Titlul III Funcţionarea societăţilor: Cap. I - Dispoziţii comune; Cap. IV - Societăţile pe acţiuni - Secţiunea I Despre acţiuni; Secţiunea III - Despre administrarea societăţii - Subsecţiunea I - Sistemul unitar;
Titlul IV - Modificarea actului constitutiv; Titlul V - Excluderea şi retragerea asociaţilor; Titlul VI Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor: Cap. I - Dizolvarea societăţilor; Cap. II - Fuziunea şi
divizarea societăţilor; Titlul VII - Lichidarea societăţilor: Cap. I - Dispoziţii generale; Cap. II Lichidarea SNC, SCS, SRL; Cap. III - Lichidarea SA, SCA.)
- Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
- Conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului Procedurilor de
Insolvenţă;
- Formatul Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului cadru al citaţiilor, comunicărilor,
hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în BPI, precum şi
al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare;
- Procedura de comunicare a actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a
informaţiilor cuprinse în acesta între instanţele judecătoreşti, judecătorii sindici, administratorii şi
lichidatorii desemnaţi şi ONRC în vederea editării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă;
- Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a
înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor;
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a
oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale;

Bibliografie:
1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
4. H.G. nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a
Buletinului procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1692/C din 17.07.2006 privind aprobarea formatului Buletinului
procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti,
convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea
procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1187/C din 23.08.2005 privind aprobarea Procedurii de comunicare
a actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între
instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi a
falimentului, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul Ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul
de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a înregistrărilor şi de
eliberare a informaţiilor,
8. 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.
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