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Bibliografie
Consilier juridic specialist
ONRC- Direcția Contencios
ORCT – Structuri: Biroul unic/Registrul comerțului/Juridic
Cerințele postului: studii superioare juridice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
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 (TITLUL I,
TITLUL II, TITLUL III – Cap. I, Cap. II, Cap. III, Cap. IV: Secțiunea I, TITLUL IV);
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;
4. 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;
5. O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul
comerțului, cu modificările și completările ulterioare;
6. O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilități fiscale studenților care doresc să înființeze o
afacere proprie;
8. 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 (TITLUL II
- Cap.I, Cap.II, Cap. III – Secțiunea 1, Secțiunea 2: art. 111 - 156);
9. 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, cu
modificările și completările ulterioare, (Cap. I, Cap. II, Cap. V);
10. Codul civil (Cartea a V-a - Titlul IX – Diferite contracte speciale, Capitolul VII – Contractul de
societate, Secțiunea 1 – Dispoziții generale; Secțiunea 3 – Asocierea în participație);
11. Codul de procedură civilă (Cartea a VI-a – Proceduri speciale, Titlul IV – Măsuri asigurătorii și
provizorii, Cap. I – Sechestrul asigurător – Dispoziții generale, Cap. II – Poprirea asigurătorie).
Observaţii: La studierea actelor normative prezentate mai sus se va ţine cont de toate modificările şi
actualizările la zi.

