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Pentru normele de aplicare ale legii asociatiilor de proprietari, accesati: Norme legea 230 
actualizata 

Legea 230 2007 actualizata prin: 

• Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
prevederilor art. 25 alin. (4) şi ale art. 26 din Legea 230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari Monitorul Oficial 421/2011  

• Lege nr. 175/2010 - pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari Monitorul Oficial 502/2010 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Organizarea şi funcţionarea asociaţiei de proprietari 

Art. 23  

(1) După adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari va avea loc cel puţin o dată 
pe an, în primul trimestru, o adunare generală a proprietarilor membri ai asociaţiei. 
Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel puţin unei adunări generale a proprietarilor 
aparţine membrilor comitetului executiv, inclusiv preşedintelui asociaţiei de proprietari. 

(2) Adunarea generală este alcătuită din toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari. 

(3) Adunarea generală ordinară se convoacă fie de preşedintele asociaţiei de proprietari, fie de 
comitetul executiv. 

(4) Pentru situaţii speciale sau de maximă urgenţă, adunările generale extraordinare ale asociaţiei 
pot fi convocate oricând de către comitetul executiv sau de către cel puţin 20% din numărul 
proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari. 

(5) Proprietarii trebuie anunţaţi, prin afişare la loc vizibil sau pe bază de tabel nominal 
convocator, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 7 zile înainte 
de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi anunţată se 
poate completa prin hotărâre a adunării generale. 

 
 
 

 



ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 70 din 31 august 2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 

 

#CIN 

    NOTĂ: 
    Prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece. 

 

#B 
    În baza asumării de către România a unor obligaţii în cadrul tratatului de aderare la Uniunea 

Europeană, dar şi în cadrul unor acorduri cu organisme internaţionale, s-a stabilit eliminarea treptată 

a compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de graţie 

avută la dispoziţie fiind destinată retehnologizărilor şi modernizărilor la unităţile de producere a 

energiei termice. 

    Eliminarea compensărilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a preţului energiei termice 

furnizate populaţiei şi deci la o cheltuială mai mare din partea bugetelor familiilor. 

    Această situaţie impune luarea unor măsuri de protecţie a populaţiei vulnerabile într-un termen cât 

mai scurt posibil, pentru a se realiza toate măsurile administrative premergătoare sezonului rece 1 

noiembrie 2011 - 31 martie 2012. 

    Luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o 

situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri 

urgente pe calea ordonanţei de urgenţă. 

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

    CAPITOLUL I 

    Modalităţi de facturare a energiei termice 

 

    ART. 1 

    Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecţie socială 

a populaţiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente 

încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece, precum şi a modului de facturare şi plată a energiei 

termice. 

    ART. 2 

    (1) Modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire de 

către asociaţiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de 

furnizare a energiei termice/convenţii individuale, poate fi: 

    a) facturarea şi plata pe baza consumului lunar efectiv; 

    b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv şi plata în tranşe procentuale pe o perioadă de 

referinţă cu durata de 12 luni. 

    (2) Modalitatea de plată conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum şi stabilirea perioadei 

de referinţă se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (3) Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică 

furnizată în sistem centralizat şi care beneficiază de ajutoare, în condiţiile prevăzute de prezenta 

ordonanţă de urgenţă, facturarea şi plata consumului de energie termică se fac doar pe baza 

consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a). 

    ART. 3 

    (1) La solicitarea scrisă a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie 

individuală, furnizorii de energie termică aplică modul de plată a contravalorii energiei termice în 



tranşe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinţă în baza unui act adiţional la contractul 

de furnizare/convenţiei individuale. 

    (2) Opţiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală asupra 

modului de plată a contravalorii energiei termice în tranşe procentuale se comunică furnizorilor cu 

cel mult 30 de zile înaintea începerii perioadei de referinţă. 

    ART. 4 

    Furnizorii de energie termică au obligaţia să accepte, la solicitarea titularilor de contract de 

furnizare a energiei termice/convenţie individuală, facturarea în condiţiile prevederilor art. 2. 

    ART. 5 

    Titularii de contract de furnizare a energiei termice/convenţie individuală sunt obligaţi să achite 

facturile în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturilor în situaţia prevăzută la art. 2 

alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 15 zile de la termenele înscrise pe factură în situaţia prevăzută 

la art. 2 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii şi termenele de scadenţă se înscriu pe factură. 

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, 

conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

    CAPITOLUL II 

    Ajutoare pentru încălzirea locuinţei 

 

    SECŢIUNEA 1 

    Dispoziţii generale 

 

    ART. 6 

    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum 

urmează: 

    a) consumator vulnerabil - persoana singură/familia care nu îşi poate asigura menţinerea locuinţei 

în condiţii adecvate de temperatură, respectiv 21 °C şi ale cărei venituri sunt situate în limitele 

prevăzute la art. 7 alin. (1); 

    b) consumul mediu lunar - cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii 

locuinţei în condiţiile prevăzute la lit. a), stabilită pentru familie şi persoana singură, pe tip de 

apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură, conform anexei nr. 1; 

    c) zona de temperatură - gruparea judeţelor în funcţie de temperaturile medii multianuale 

înregistrate, conform anexei nr. 2; 

    d) familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii 

de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, 

sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a 

locuinţei; 

    e) persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură; 

    f) locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă - locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate 

ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi 

sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; 

    g) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 

martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită la propunerea Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie. Condiţiile în 

care se prelungeşte perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum şi procedura de acordare 

a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului; 

    h) ajutor pentru încălzirea locuinţei - măsură de sprijin destinată consumatorilor vulnerabili cu 

venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după 

caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de 

energie termică în sistem centralizat, gaze naturale şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; 



    i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana 

singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi 

care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract 

cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major 

şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, 

reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani; 

    j) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singură, definite conform lit. d) şi e). 

 

    SECŢIUNEA a 2-a 

    Condiţiile de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

 

    ART. 7 

    (1) Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în 

sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, 

denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe 

membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. 

    (2) Pentru sprijinirea populaţiei în perioada sezonului rece, autorităţile administraţiei publice locale 

pot stabili, prin hotărâre a consiliului local, măsuri de protecţie socială din bugetele locale, după cum 

urmează: 

    a) subvenţii lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi 

furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei; 

    b) ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor acordate de 

la bugetul de stat; 

    c) atât subvenţii lunare prevăzute la lit. a), cât şi ajutoare lunare prevăzute la lit. b). 

    ART. 8 

    (1) Ajutoarele pentru energie termică prevăzute la art. 7 se acordă prin compensarea procentuală 

aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, denumită în 

continuare factură pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar definit la art. 6 lit. b) şi 

prevăzut în anexa nr. 1. 

    (2) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală 

prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul de stat, după cum urmează: 

    a) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este de până la 155 lei; 

    b) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

    c) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; 

    d) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

    e) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 

    f) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

    g) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei. 

    h) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei. 

    i) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei. 

    j) în proporţie de 5%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al 

persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei. 



    (3) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei şi 1.082 lei compensarea 

procentuală prevăzută la alin. (1) este de 10%. 

    (4) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) 

compensarea procentuală este mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie. 

    (5) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (2) lit. a), beneficiare ale ajutorului 

social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporţie de 100%. 

    (6) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală 

prevăzută la alin. (1) se acordă din bugetul local cu titlu de ajutor conform art. 7 alin. (2) lit. b) şi c), 

după cum urmează: 

    a) până la 7%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este de până la 155 lei; 

    b) până la 14%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 

    c) până la 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei; 

    d) până la 27%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; 

    e) până la 33%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 

    f) până la 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 

    g) până la 46%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 

    h) până la 53%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 

    i) până la 59%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 

    j) până la 61%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei 

singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 

    k) până la 63%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 

786,1 lei şi 1.082 lei. 

    (7) În oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale 

au obligaţia să acorde un sprijin cumulat care să reprezinte cel puţin 10% din maximul compensării 

prevăzute la alin. (6). 

    (8) În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin 

hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru energie termică peste tranşele şi procentele prevăzute la 

alin. (6). 

    (9) În situaţia în care consumul din factura pentru energie termică depăşeşte consumul mediu lunar 

calculat în condiţiile art. 6 lit. b), compensarea procentuală prevăzută la art. 8 alin. (2) - (8) se va 

aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar. 

    ART. 9 

    (1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale beneficiază 

de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor 

pentru gaze naturale, după cum urmează: 

    a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei; 

    b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei; 

    c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei; 



    d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei; 

    e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei; 

    f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei; 

    g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; 

    h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei; 

    i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei. 

    (2) În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin 

hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru gaze naturale peste tranşele şi cuantumurile prevăzute la 

alin. (1). 

    ART. 10 

    Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 9, dar nu mai mult decât 

contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece. 

    ART. 11 

    (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei 

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe 

perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, după 

cum urmează: 

    a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei; 

    b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei; 

    c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; 

    d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei; 

    e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 34 lei; 

    f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 30 lei; 

    g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei; 

    h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei; 

    i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv 

al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei. 

    (2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului 

social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei. 

    (3) În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin 

hotărâre a consiliului local, ajutoare pentru combustibili solizi sau petrolieri peste tranşele şi 

cuantumurile prevăzute la alin. (1) şi (2). 

    ART. 12 

    (1) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 8, 9 şi 11 familiile şi persoanele singure, cetăţeni 

români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, 

stabilită în condiţiile legislaţiei române. 



    (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure 

prevăzute la alin. (1) numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora. 

    (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială 

sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase cu 

scop monahal. 

    ART. 13 

    (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, nivelul compensării 

procentuale, precum şi cuantumul ajutorului pentru gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri 

se poate actualiza anual şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

    (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu 

se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, ori a obligaţiilor legale de întreţinere şi nu pot fi urmărite silit 

decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat. 

 

    SECŢIUNEA a 3-a 

    Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

 

    ART. 14 

    (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, 9 şi 11 alin. (1), se acordă pe bază de 

cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. 

    (2) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului 

stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (3) La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, 

veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea 

trecute în formularul prevăzut la alin. (2). 

    ART. 15 

    (1) Pentru energie termică şi gaze naturale, formularele de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, până la data de 15 septembrie a fiecărui an. 

    (2) Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, respectiv 

consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/locatari, până la data de 25 septembrie a 

fiecărui an. 

    (3) Pentru combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării. 

    (4) Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate intra în posesia formularului de cerere şi 

declaraţie pe propria răspundere care se publică pe site-ul autorităţii administraţiei publice locale sau, 

după caz, al agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în 

continuare agenţie teritorială. 

    ART. 16 

    Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, 9 şi 11 alin. (1) 

depun, individual, prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică, 

cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după 

caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de 

reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an. 

    ART. 17 

    (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile prezentei 

ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada 

de acordare a ajutorului. Dispoziţiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse 

la cunoştinţa solicitanţilor individual. 

    (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de 

proprietari/locatari. 



    (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem 

centralizat, de gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale 

situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea 

ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi art. 11 alin. (1), atât în scris, cât şi în format electronic. 

    (4) Dispoziţiile primarului conţin numele şi prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat în 

condiţiile art. 8, 9 şi art. 11 alin. (1), perioada de acordare a acestuia, iar în cazul beneficiarilor care 

utilizează lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi data efectuării plăţii acestuia. 

    (5) Pentru solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, în termenul prevăzut 

la alin. (2) primarii vor comunica acestora dispoziţia motivată privind respingerea cererii. 

    (6) În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8, 9 şi art. 11 

alin. (1) pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face, 

prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: 

    a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a 

lunii respective; 

    b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a); 

    c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor 

social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea. 

    (7) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului în termen de 5 zile de la 

emitere, prevederile alin. (3) şi (4) aplicându-se corespunzător. 

    ART. 18 

    (1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se 

iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din 

drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, 

alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut 

de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor 

sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind 

aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului 

naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat 

sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la 

excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru 

încălzirea locuinţei. 

    (3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    ART. 19 

    (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice 

modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data 

modificării. 

    (2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii 

pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari. 

    (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziţii, cu privire la 

modificarea valorii ajutorului calculat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzute 

la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. 

    (5) Primarii vor comunica titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la 

alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin 

intermediul asociaţiilor de proprietari/locatari. 

    (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de 

proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) 

sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic. 

    ART. 20 



    (1) Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de 

gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc 

consumul general de energie termică sau de gaze naturale. 

    (2) La stabilirea consumului general, persoanele prevăzute la alin. (1) încheie un proces-verbal 

constatator al cărui model se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă. 

    (3) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal constatator, asociaţia de proprietari/locatari defalcă 

consumul general pe consumatori individuali. 

    (4) Până la data de 5 a fiecărei luni, asociaţia de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevăzuţi 

la alin. (1) situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor 

pentru încălzirea locuinţei. 

    (5) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică furnizorilor cu un număr de peste 1.000 de clienţi, 

precum şi în situaţia existenţei de repartitoare de încălzire, în cazul energiei termice, sau în situaţiile 

în care reglementările legale în domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun în alt fel. 

    ART. 21 

    (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi la art. 20 alin. (4), respectiv a 

consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data de 10 a fiecărei 

luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică, 

cu respectarea prevederilor art. 8. 

    (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat 

transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie, precum 

şi suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de maximum două zile de la 

realizarea calculului. 

    (3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului 

pentru energie termică şi cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finanţare, respectiv din 

bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 8, precum şi suma individuală de plată. 

    (4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de energie 

termică în sistem centralizat transmit lunar, în termenul prevăzut la alin. (2), facturile reprezentând 

consumul de energie termică ce vor conţine cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de 

finanţare, respectiv din bugetul de stat şi din bugetul local, în condiţiile art. 8, precum şi suma 

individuală de plată. 

    (5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de energie 

termică elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare şi constituie 

document de plată care, după certificare, se transmite agenţiilor teritoriale în vederea decontării. 

    (6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    ART. 22 

    (1) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia 

de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, ţinând cont de ajutorul 

pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie 

termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază 

într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire. 

    (3) Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea 

locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere. 

    ART. 23 

    (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 17 alin. (3) şi la art. 20 alin. (4), respectiv a 

consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze 

naturale calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, cu respectarea prevederilor 

art. 10. 

    (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, 

furnizorii transmit factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul 



asociaţiei de proprietari/locatari şi, după caz, suma de plată, calculată ca diferenţă între valoarea 

consumului general şi suma totală a ajutoarelor efective calculate potrivit alin. (1), în termen de 

maximum două zile de la realizarea calculului. 

    (3) Factura prevăzută la alin. (2) este însoţită de situaţia detaliată cuprinzând beneficiarii ajutorului 

pentru gaze naturale şi cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finanţare, respectiv din 

bugetul de stat şi din bugetul local, precum şi suma individuală de plată ce va fi suportată de 

beneficiar ca diferenţă dintre contravaloarea consumului înregistrat conform art. 20 alin. (4) şi 

ajutorul efectiv. 

    (4) În cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale, furnizorii de gaze naturale 

transmit lunar facturile reprezentând consumul de gaze naturale care vor conţine, defalcat, ajutorul 

pentru gaze naturale acordat în condiţiile art. 9, precum şi suma individuală de plată stabilită ca 

diferenţă între contravaloarea consumului şi ajutorul efectiv calculat în condiţiile alin. (1). 

    (5) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (3) şi a facturilor prevăzute la alin. (4), furnizorii de gaze 

naturale elaborează borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare şi constituie 

document de plată care, după certificare, se transmite agenţiilor teritoriale în vederea decontării. 

    (6) Modelul borderoului prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    ART. 24 

    (1) Lunar, în termenul stabilit prin contract, după primirea facturii, asociaţiile de 

proprietari/locatari au obligaţia de a defalca cheltuielile privind gazele naturale pe consumatori 

individuali, ţinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe 

de urgenţă. 

    (2) Defalcarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se evidenţiază într-un borderou care se transmite 

furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire. 

    (3) Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru gaze naturale 

în tabelul cu cheltuielile de întreţinere. 

    ART. 25 

    (1) Pentru ajutoarele pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzute la art. 11 alin. (2), până la 

data de 15 septembrie a fiecărui an, primarii au obligaţia să întocmească lista cu beneficiarii de ajutor 

social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza 

documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social. 

    (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primarii emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului la 

ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la 

data de 30 septembrie a fiecărui an. 

    (3) Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se 

stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece. 

    (4) Plata ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, prevăzut la art. 11 alin. (2), se 

efectuează o singură dată, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului 

rece. 

    (5) Data plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri şi modalitatea de plată a acestuia 

se stabilesc de către primar, prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa titularilor. 

    (6) Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după 

efectuarea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul la acesta din urmă 

încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile 

legii. 

    (7) Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data 

prevăzută la alin. (4), ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri prevăzut la art. 11 alin. (2) se 

acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social. 

    (8) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile alin. (7), pentru perioada 

rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit 

dreptul. 

 



    SECŢIUNEA a 4-a 

    Finanţarea şi plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

 

    ART. 26 

    (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8 alin. (2) 

- (5) şi art. 9 alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

    (2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 11 alin. 

(1), se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

    (3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 11 alin. 

(2), se asigură din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

    (4) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei prevăzute la art. 8 alin. 

(6) - (8), art. 9 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) se asigură din bugetele locale. 

    (5) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul 

pentru încălzirea locuinţei, precum şi pentru tipărirea formularului de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia se asigură din bugetele locale. 

    ART. 27 

    (1) Decontarea sumelor cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 alin. (2) - (5), 

art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) se realizează lunar de către agenţiile teritoriale, pe baza borderoului 

centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5) şi a situaţiei centralizatoare prevăzute la 

art. 17 alin. (3) şi (7), în cazul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri. 

    (2) În vederea plăţii ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri în condiţiile alin. (1), 

primarii transmit lunar agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) 

actualizată conform prevederilor art. 17 alin. (7). 

    ART. 28 

    Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie 

termică sau de gaze naturale, plătite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei 

termice/convenţie individuală, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale, precum şi ajutoarele 

pentru încălzirea locuinţei achitate de agenţiile teritoriale ori de autorităţile administraţiei publice 

locale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor colecta în conturile tip ESCROW, deschise 

la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termică sau de gaze naturale. 

 

    SECŢIUNEA a 5-a 

    Verificare şi monitorizare 

 

    ART. 29 

    (1) Borderoul centralizator prevăzut la art. 21 alin. (5) şi art. 23 alin. (5), precum şi situaţia 

centralizatoare prevăzută la art. 17 alin. (3) se transmit agenţiilor teritoriale şi în format electronic, în 

termenele prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă. 

    (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), agenţiile teritoriale elaborează baza de date cu 

beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi sumele acordate. 

    ART. 30 

    (1) Primarii au obligaţia de a efectua lunar, până la începutul sezonului rece următor, la solicitarea 

agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe 

propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia pentru cel puţin 60% dintre 

beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. 

    (2) Familiile sau persoanele singure pentru care urmează să se efectueze anchetele sociale se 

comunică de agenţiile teritoriale din baza de date constituită în condiţiile art. 29 alin. (2). 

    (3) Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi, persoane fizice ori juridice, peste 

procentul prevăzut la alin. (1). 



    (4) În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei 

refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în 

urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe 

propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat corect numărul 

membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în 

condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu. 

    (5) Sumele prevăzute la alin. (4) se recuperează de către serviciile de specialitate ale primăriei de 

la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă agenţiei teritoriale şi se fac venituri la 

bugetul de stat. 

    (6) În situaţia prevăzută la alin. (4), dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, 

primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală. 

    ART. 31 

    (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale monitorizează şi controlează prin personalul 

împuternicit şi prin instituţiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 

    (2) La solicitarea agenţiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze 

naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire 

la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (3) Primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi celelalte 

instituţii implicate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei. 

    (4) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pot efectua în caz de 

autosesizare sau la solicitarea unor terţi anchete sociale ori verificări la domiciliul beneficiarilor, 

precum şi verificări privind veridicitatea informaţiilor din anchetele sociale efectuate de primari prin 

investigaţii la domiciliul beneficiarilor. 

 

    CAPITOLUL III 

    Dispoziţii finale 

 

    ART. 32 

    Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele 

reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de 

fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal. 

    ART. 33 

    (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se 

sancţionează după cum urmează: 

    a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către primar a dispoziţiilor prevăzute la 

art. 8 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (3) - (6), art. 25, art. 27 alin. 

(2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3); 

    b) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, neîntocmirea de către personalul serviciului public de 

asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul 

asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a 

documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a 

fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; 

    c) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 2, art. 15 

alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1) - (5) şi art. 23 alin. (1) - (5); 

    d) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea de către asociaţia de proprietari/locatari a 

dispoziţiilor art. 20 alin. (1) - (4), art. 22 alin. (3) şi art. 24 alin. (3); 

    e) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei în situaţia în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 

alin. (3). 



    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: 

    a) organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru 

contravenţiile prevăzute la alin. (1); 

    b) primar, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - e). 

    (3) În situaţia în care aplicarea sancţiunilor prevăzute în comun se realizează de către unul dintre 

organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de celălalt organ de control, în 

raportul de inspecţie sau de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate din nou sancţiunile 

prevăzute la alin. (1). 

    (4) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu 

prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea 

unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor 

naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (4) se fac de către 

organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice. 

    ART. 34 

    (1) Prevederile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 33 se completează cu dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 

prevăzute la art. 33, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-

verbal. 

    ART. 35 

    Dispoziţiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau încetarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

    ART. 36 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

    ART. 37 

    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 

facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    ART. 38 

    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor 

Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

    ART. 39 

    Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011 - 31 martie 2012, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi 

(2), art. 16, art. 17 alin. (2) şi art. 25 alin. (1), (2) şi (4) se decalează cu până la maximum 10 zile 

lucrătoare. 

 

     

ANEXA 1 

 

                     Consum mediu lunar de energie termică 

 
 ___________________________________________________________________________ 

|                           CONSUM MEDIU ZONA RECE                          | 



|___________________________________________________________________________| 

| Tip locuinţă/     | Ianuarie | Februarie | Martie | Noiembrie | Decembrie | 

| consum lunar Gcal |          |           |        |           |           | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 1 cameră          |    1,01  |     0,84  |  0,74  |     0,82  |     0,91  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 2 camere          |    1,49  |     1,30  |  1,16  |     1,31  |     1,49  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 3 camere          |    1,94  |     1,70  |  1,52  |     1,70  |     1,94  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| > 4 camere        |    2,70  |     2,27  |  2,11  |     2,37  |     2,70  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 
 
 ___________________________________________________________________________ 

|                      CONSUM MEDIU ZONA TEMPERATĂ                          | 

|___________________________________________________________________________| 

| Tip locuinţă/     | Ianuarie | Februarie | Martie | Noiembrie | Decembrie | 

| consum lunar Gcal |          |           |        |           |           | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 1 cameră          |    0,91  |     0,76  |  0,67  |     0,75  |     0,82  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 2 camere          |    1,36  |     1,18  |  1,06  |     1,19  |     1,36  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 3 camere          |    1,76  |     1,55  |  1,38  |     1,55  |     1,76  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| > 4 camere        |    2,45  |     2,07  |  1,92  |     2,15  |     2,45  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 
 
 ___________________________________________________________________________ 

|                        CONSUM MEDIU ZONA CALDĂ                            | 

|___________________________________________________________________________| 

| Tip locuinţă/     | Ianuarie | Februarie | Martie | Noiembrie | Decembrie | 

| consum lunar Gcal |          |           |        |           |           | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 1 cameră          |    0,82  |     0,68  |  0,61  |     0,67  |     0,74  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 2 camere          |    1,22  |     1,06  |  0,95  |     1,07  |     1,22  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| 3 camere          |    1,59  |     1,39  |  1,24  |     1,39  |     1,58  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 

| > 4 camere        |    2,21  |     1,86  |  1,73  |     1,94  |     2,21  | 

|___________________|__________|___________|________|___________|___________| 
 

     

ANEXA 2 

 

    Repartizarea judeţelor pe zone de temperatură 

 
 ________________________________________ 

|     Zone       | Nr. |     Judeţul     | 

|________________|_____|_________________| 

| Zona rece      |   1.| Harghita        | 

|                |_____|_________________| 

|                |   2.| Suceava         | 

|                |_____|_________________| 

|                |   3.| Covasna         | 

|                |_____|_________________| 

|                |   4.| Braşov          | 

|                |_____|_________________| 

|                |   5.| Bistriţa-Năsăud | 



|                |_____|_________________| 

|                |   6.| Bacău           | 

|                |_____|_________________| 

|                |   7.| Botoşani        | 

|                |_____|_________________| 

|                |   8.| Cluj            | 

|                |_____|_________________| 

|                |   9.| Vaslui          | 

|                |_____|_________________| 

|                |  10.| Neamţ           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  11.| Mureş           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  12.| Sibiu           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  13.| Hunedoara       | 

|                |_____|_________________| 

|                |  14.| Iaşi            | 

|                |_____|_________________| 

|                |  15.| Alba            | 

|________________|_____|_________________| 

| Zona temperată |  16.| Vrancea         | 

|                |_____|_________________| 

|                |  17.| Satu Mare       | 

|                |_____|_________________| 

|                |  18.| Dâmboviţa       | 

|                |_____|_________________| 

|                |  19.| Argeş           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  20.| Ialomiţa        | 

|                |_____|_________________| 

|                |  21.| Sălaj           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  22.| Dolj            | 

|                |_____|_________________| 

|                |  23.| Maramureş       | 

|                |_____|_________________| 

|                |  24.| Galaţi          | 

|                |_____|_________________| 

|                |  25.| Prahova         | 

|                |_____|_________________| 

|                |  26.| Brăila          | 

|                |_____|_________________| 

|                |  27.| Buzău           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  28.| Olt             | 

|                |_____|_________________| 

|                |  29.| Bihor           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  30.| Teleorman       | 

|                |_____|_________________| 

|                |  31.| Ilfov           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  32.| Gorj            | 

|________________|_____|_________________| 

| Zona caldă     |  33.| Giurgiu         | 

|                |_____|_________________| 

|                |  34.| Tulcea          | 

|                |_____|_________________| 

|                |  35.| Vâlcea          | 

|                |_____|_________________| 

|                |  36.| Arad            | 

|                |_____|_________________| 



|                |  37.| Caraş-Severin   | 

|                |_____|_________________| 

|                |  38.| Bucureşti       | 

|                |_____|_________________| 

|                |  39.| Călăraşi        | 

|                |_____|_________________| 

|                |  40.| Timiş           | 

|                |_____|_________________| 

|                |  41.| Mehedinţi       | 

|                |_____|_________________| 

|                |  42.| Constanţa       | 

|________________|_____|_________________| 
 

                              --------------- 



HOTARÂRE   Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind 

înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 
 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 18 ianuarie 2008 
 
    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 59 din Legea nr. 
230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari,  
 
    Guvernul României adopta prezenta hotarâre. 
 
    ART. 1 
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, 
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, prevazute în anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarâre. 
    ART. 2 
    La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 
400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea 
asociatiilor de proprietari, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 
8 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii 
contrare. 
 
                  PRIM-MINISTRU 
             CALIN POPESCU-TARICEANU 
 
                       Contrasemneaza: 
                       Ministrul internelor 
                       si reformei administrative, 
                       Cristian David 
 
                       Ministrul muncii,  
                       familiei si egalitatii de sanse, 
                       Paul Pacuraru 
 
                       Ministrul dezvoltarii,  
                       lucrarilor publice si locuintelor, 
                       Laszlo Borbely 
 
                       p. Ministrul economiei si finantelor, 
                       Catalin Doica, 
                       secretar de stat 
 
    Bucuresti, 19 decembrie 2007. 
    Nr. 1.588. 
 
    ANEXA 1 
 



                             NORME METODOLOGICE 
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor 
de proprietari 
 
    CAP. 1 
    Dispozitii generale 
 
    ART. 1 
    Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitia asociatiilor de 
proprietari si a autoritatilor administratiei publice centrale si locale a cadrului general 
pentru înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exploatarea si 
administrarea cladirilor-blocuri de locuinte-condominii, precum si exercitarea controlului 
financiar-contabil si de gestiune asupra activitatii asociatiilor de proprietari, în aplicarea 
prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor 
de proprietari.  
    ART. 2 
    (1) În scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de 
folosirea bunurilor aflate în proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un 
condominiu, proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decât aceea de 
locuinta se pot constitui în asociatii de proprietari.  
    (2) Asociatia de proprietari este forma de asociere autonoma, de organizare si de 
reprezentare a intereselor comune a majoritatii proprietarilor unui condominiu, cu 
personalitate juridica, fara scop patrimonial, înfiintata în conditiile prevazute de lege. 
    (3) Pentru promovarea valorilor civice ale democratiei si statului de drept si pentru 
reprezentarea la nivel local si national, asociatiile de proprietari se pot asocia în federatii, 
uniuni, ligi ale asociatiilor de proprietari din municipii, orase sau judete, respectiv la nivel 
national, în conditiile prevazute de lege. 
    ART. 3 
    Proprietarii din asociatiile de locatari din cladirile ale caror apartamente au fost 
dobândite în proprietate în conditiile legii si care nu s-au organizat în asociatii de 
proprietari vor lua masurile prevazute de prezentele norme metodologice pentru 
constituirea în asociatii de proprietari, potrivit prevederilor Legii nr. 230/2007. 
 
    CAP. 2 
    Înfiintarea, organizarea, functionarea si administrarea asociatiei de proprietari 
 
    ART. 4 
    Asociatia de proprietari se înfiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu 
din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decât aceea de 
locuinta din cadrul aceluiasi condominiu cu cel putin 3 proprietari. Acordul se 
consemneaza într-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere, potrivit art. 5 alin. (1) 
din Legea nr. 230/2007. Tabelul nominal, anexa la acordul de asociere, va contine, în mod 
obligatoriu, urmatoarele: numele si prenumele proprietarului, adresa, codul numeric 
personal, seria si numarul actului de identitate, indicarea titlului de proprietate, data 
exprimarii vointei de asociere si semnatura. 
    ART. 5 



    (1) În cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de 
proprietari pe fiecare tronson ori scara în parte numai în conditiile în care nu exista o 
proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata. 
    (2) Asociatiile de proprietari la nivel de scari sau tronsoane de cladire se pot constitui 
prin hotarâre a adunarii generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la 
delimitarea efectiva a partilor de proprietate comuna care se preiau în administrare de 
respectiva asociatie de proprietari si cu privire la obligatiile si drepturile legale care vor 
continua sa ramâna în sarcina tuturor coproprietarilor. 
    (3) Prin acordul de asociere pe scara sau tronson se reglementeaza si raporturile cu 
celelalte asociatii de proprietari constituite în cladire, pe scara sau tronson, cu privire la 
posibilitatea defalcarii tehnice a consumurilor si repartizarea cheltuielilor comune, precum 
si la modalitatea acestei defalcari/repartizari. Daca este necesar, se solicita avizul 
furnizorilor de servicii implicati cu privire la posibilitatile tehnice de furnizare 
independenta a utilitatilor pe tronsoane sau pe scari, precum si pentru realizarea 
bransamentelor. 
    ART. 6 
    (1) Anterior adunarii generale de constituire, proprietarii din cladirile cu mai multe 
apartamente se pot întruni pentru a hotarî cu privire la înfiintarea asociatiei de proprietari 
sau la transformarea asociatiei de locatari în asociatie de proprietari. Totodata, vor hotarî si 
cu privire la persoana fizica sau juridica însarcinata cu întocmirea acordului de asociere si 
a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a 
adunarii de constituire. Hotarârea proprietarilor se consemneaza într-un proces-verbal care 
se semneaza de toti cei prezenti.  
    (2) Cu cel putin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea generala de constituire 
proprietarii se convoaca prin afisare într-un loc vizibil. 
    (3) Adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari este legal întrunita în 
cvorumul prevazut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. 
    (4) Acordul privind înfiintarea asociatiei de proprietari se obtine cu votul a cel putin 
jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie 
decât aceea de locuinta din cadrul cladirii, scarii sau tronsonului respectiv, dupa caz. 
    (5) Daca nu este întrunit cvorumul prevazut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, o 
noua convocare va avea loc, dupa cel putin 5 zile de la data primei convocari. În cazul în 
care nici la a doua convocare nu se poate realiza acordul de asociere din lipsa cvorumului, 
se face o a treia convocare, dupa cel putin 5 zile de la data celei de-a doua convocari. Dupa 
a treia convocare a adunarii generale de constituire, acordul de asociere se considera 
realizat, sub conditia exprimarii vointei de asociere, consemnata în tabelul nominal, anexa 
la acordul de asociere, a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor. 
    (6) În adunarea generala de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de 
proprietari, în care se vor cuprinde precizari cu privire la: 
    a) denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari; 
    b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari; 
    c) mijloacele materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; 
structura veniturilor si a cheltuielilor; 
    d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora; 
    e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de 
proprietari; 
    f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari; 
    g) conditiile în care se dizolva asociatia de proprietari; 



    h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatiile contractuale, 
penalizarile, cazurile de urgenta în care se permite accesul în apartament sau în spatiul sau 
al unui delegat al asociatiei.  
    i) posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui spatiu de administrare special amenajat, unde 
se va putea desfasura serviciul de administrare si în care pot fi pastrate în siguranta 
documentele asociatiei.  
    ART. 7 
    (1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza 
într-un proces-verbal al adunarii generale de constituire, întocmit în doua exemplare 
originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamântul.  
    (2) Proprietarii îsi dau consimtamântul, de regula, în adunarea de constituire; în cazul 
proprietarilor absenti, consimtamântul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal 
prevazut la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de 
constituire, conform art. 6. 
    (3) În cazul în care un proprietar se afla în imposibilitatea de a semna, se va consemna 
ca acesta si-a dat consimtamântul si se va face mentiune despre cauza acestei 
imposibilitati.  
    ART. 8 
    (1) Cererea pentru dobândirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari împreuna 
cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se 
depun si se înregistreaza la organul financiar local în a carui raza teritoriala se afla 
cladirea. 
    (2) Statutul si acordul de asociere se întocmesc în baza Legii nr. 230/2007. 
    (3) Acordul de asociere trebuie sa contina: 
    a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate; 
    b) numele si prenumele tuturor proprietarilor; 
    c) descrierea proprietatii, cuprinzând: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de 
etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta 
destinatie decât aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii; 
    d) enumerarea si descrierea partilor aflate în proprietate comuna; 
    e) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna. 
    (4) Asociatia de proprietari dobândeste personalitate juridica în baza încheierii 
judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei 
în a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea. 
    (5) Încheierea se da fara citarea partilor si este executorie. 
    (6) Încheierea este supusa recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se 
judeca cu citarea partilor. 
    ART. 9 
    Înscrierea ulterioara în asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la 
adunarea generala de constituire si care nu si-au dat consimtamântul în conditiile 
prevazute la art. 7 se face la cererea scrisa a acestora, fara alte formalitati. Proprietarul din 
condominiu solicita sa devina membru al asociatiei de proprietari prin semnarea unui act 
aditional la acordul de asociere, fara alte formalitati.  
    ART. 10 
    Înscrierea în cartea funciara a proprietatii individuale si a condominiului se face potrivit 
dispozitiilor legale în materie. 
    ART. 11 



    Dupa înfiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifica prin denumire, adresa 
condominiului, încheierea judecatorului-delegat sau orice alt document legal acordat la 
înfiintare si prin codul de identificare fiscala al asociatiei. Actele care emana de la 
asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare. 
    ART. 12 
    Proprietarii membri ai asociatiei, pe lânga drepturile si îndatoririle prevazute în statutul 
asociatiei de proprietari, au si urmatoarele drepturi si obligatii: 
    A. Drepturi: 
    a) sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a asociatiei de proprietari; 
    b) sa îsi înscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi în structura 
organizatorica a asociatiei de proprietari, daca au capacitatea deplina de exercitiu; 
    c) sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si sa aiba acces, la cerere, la 
orice document al acesteia; 
    d) sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile 
asociatiei de proprietari si, eventual, sa o conteste la presedintele asociatiei de proprietari, 
în termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei de proprietari este 
obligat sa raspunda la contestatie în termen de 7 zile; 
    e) sa foloseasca partile comune de constructii si instalatii ale condominiului conform 
destinatiei pentru care au fost construite; 
    f) sa îsi închirieze proprietatea, fara a fi afectate exercitarea drepturilor si îndeplinirea 
responsabilitatilor legate de asociatia de proprietari.  
    B. Obligatii: 
    a) sa mentina în bune conditii proprietatea individuala, apartamentul sau spatiul cu alta 
destinatie decât aceea de locuinta, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate 
încalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala al celorlalti 
proprietari din condominiu; 
    b) sa accepte accesul în apartamentul sau în spatiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al 
unui delegat al asociatiei, atunci când este necesar si justificat sa se inspecteze, sa se 
repare ori sa se înlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces 
numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, când 
accesul se poate face fara preaviz, conform prevederilor din statutul asociatiei de 
proprietari; 
    c) sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de 
proprietari si sa achite în termenul stabilit cota de contributie care le revine în cadrul 
cheltuielilor asociatiei de proprietari; 
    d) sa ia masuri, în cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea 
termica, precum si pentru cresterea performantei energetice a cladirii, dupa caz, potrivit 
prevederilor legale, si sa achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura 
interventiilor, se va avea în vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al întregii 
cladiri. În cladirile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri 
pentru consolidare, conform prevederilor legale în vigoare; lucrarile de reparatii, 
interventii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii; 
    e) sa repare stricaciunile ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii, daca ei 
sau alte persoane care actioneaza în numele lor au provocat daune oricarei parti din 
proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spatiu; 
    f) la înstrainarea proprietatii, sa transmita toate obligatiile catre dobânditor, inclusiv cele 
cu privire la sumele de plata catre asociatia de proprietari existente la data tranzactiei, 



precum si orice alte informatii relevante sau având consecinte asupra drepturilor si 
obligatiilor privitoare la proprietatea care este înstrainata; 
    g) la dobândirea proprietatii, sa depuna în copie, la asociatie, actul de proprietate; 
    h) sa modifice instalatiile de distributie a utilitatilor în interiorul unui condominiu sau al 
unui apartament din cadrul unui condominiu numai în conditiile legii, pe baza referatului 
tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, în care se arata efectele modificarii 
instalatiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotarî asupra efectuarii 
modificarii. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei 
calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat; 
    i) nu pot ocupa functii în comitetul executiv si în comisia de cenzori membri având 
grade de rudenie, pâna la gradul al 4-lea inclusiv. 
    ART. 13 
    (1) Proprietarul poate aduce îmbunatatiri sau modificari proprietatii sale individuale, cu 
respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de catre autoritatea publica locala 
a modificarilor constructiei, fara a pune în pericol integritatea structurala a cladirii sau a 
altor proprietati individuale. 
    (2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii comune fara a 
obtine mai întâi acceptul asociatiei de proprietari.  
    (3) Orice modificare a proprietatii individuale se va aduce la cunostinta asociatiei pentru 
înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei, prin depunerea în 
copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de receptie si a schitelor. 
    (4) Unitatile care au administrat cladirile si sunt detinatoare a cartii constructiei au 
obligatia de a o preda asociatiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai exista, sa o 
reconstituie pe cheltuiala proprie. 
    ART. 14 
    (1) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari se întrunesc în adunari generale 
ordinare sau extraordinare. 
    (2) Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, în primul trimestru. 
Convocarea se asigura de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de 
proprietari.  
    (3) Pentru situatii speciale sau de maxima urgenta, adunarile generale extraordinare ale 
asociatiei de proprietari pot fi convocate oricând de comitetul executiv sau de cel putin 
20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.  
    (4) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal 
convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile 
înainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale. 
    (5) Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate adopta hotarâri, daca majoritatea 
proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin 
reprezentant legal. Daca nu este întrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea 
va fi suspendata si reconvocata în termen de maximum 10 zile de la data primei convocari. 
La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de 
proprietari au fost convocati, hotarârile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor 
prezenti, prin votul majoritatii acestora. Dovezi ale convocarii si reconvocarii constituie 
afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.  
    ART. 15 
    Adunarea generala a asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii: 
    a) alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau 
membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari; 



    b) adopta, modifica sau revoca hotarâri; 
    c) adopta si modifica bugetul de venituri si cheltuieli; 
    d) mandateaza comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, 
pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al 
imobilului sau a altor angajati ori prestatori, în scopul administrarii si bunei functionari a 
cladirii; 
    e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau 
prin votul proprietarilor asociati.  
    ART. 16 
 
    Comitetul executiv, format dintr-un numar impar de membri alesi de adunarea generala, 
reprezinta asociatia de proprietari în administrarea si exploatarea cladirii, cu exceptia 
atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietatile individuale, 
apartamente sau spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta. Presedintele asociatiei de 
proprietari este si presedinte al comitetului executiv. 
    ART. 17 
    (1) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii: 
    a) duce la îndeplinire hotarârile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor 
legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari; 
    b) emite, daca este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a 
hotarârilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a 
acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari; 
    c) întocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea 
adunarilor generale; 
    d) reglementeaza folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea partilor 
proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune, în 
conformitate cu actele normative în vigoare; 
    e) întocmeste sau propune planuri de masuri si activitati, conform cu responsabilitatile 
ce le revin, si urmareste realizarea lor; 
    f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, în 
mod special situatia încasarilor si a platilor lunare; 
    g) pentru realizarea scopului si a activitatilor asociatiei de proprietari, angajeaza si 
demite personalul necesar, încheie si reziliaza contracte cu persoane fizice/juridice; 
    h) îsi asuma obligatii, în numele asociatiei de proprietari sau în numele proprietarilor 
membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire; 
    i) initiaza sau apara în procese, în numele asociatiei de proprietari sau în numele 
proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire; 
    j) stabileste sistemul propriu de penalizari al asociatiei de proprietari pentru restantele 
afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform 
prevederilor legale; 
    k) avizeaza documentele asociatiei de proprietari; 
    l) asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei; 
    m) asigura urmarirea comportarii în timp a constructiei, pe toata durata de existenta a 
acesteia; 
    n) gestioneaza situatiile exceptionale si de criza; 
    o) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotarârile adunarii generale; 
    p) aproba lunar lista cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de 
proprietari, conform hotarârii adunarii generale; 



    r) stabileste cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu 
domiciliul în cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna; 
stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita în scris scutirea 
de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna, 
conform hotarârii adunarii generale; 
    s) analizeaza problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia masuri pentru 
rezolvarea acestora, conform hotarârii adunarii generale; 
    s) ia toate masurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei 
în care se efectueaza reparatii la partile comune, urmând ca sumele aferente reparatiilor 
respective sa fie suportate de toti proprietarii, proportional cu cota indiviza. 
    (2) Sedintele comitetului executiv se desfasoara lunar si sunt legal întrunite daca 
jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele comitetului executiv 
pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din 
numarul membrilor sai.  
    (3) Deciziile comitetului executiv se consemneaza în registrul de decizii al comitetului 
executiv si se afiseaza la avizier. 
    (4) Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmari 
derularea acestuia în conditiile legii.  
    (5) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atributiilor 
ce îi revin si adopta decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor, remuneratiilor si 
al eventualelor premieri care se acorda personalului încadrat cu contract individual de 
munca sau în baza unei conventii civile de prestari de servicii, în limita bugetului aprobat 
de adunarea generala. 
    (6) Comitetul executiv angajeaza sau demite personalul, încheie sau reziliaza contracte 
în ceea ce priveste activitatea de administrare si întretinere a cladirii, a partilor comune de 
constructii/a instalatiilor, precum si pentru alte activitati conforme cu scopul asociatiei de 
proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanica, instalatii etc. 
Angajarea personalului necesar asociatiei de proprietari se face de catre comitetul 
executiv, reprezentat de presedinte, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în 
vigoare. 
    (7) Comitetul executiv decide asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor 
asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, în limita 
bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor, potrivit art. 
35 alin. (5) din Legea nr. 230/2007. 
    (8) Comitetul executiv preia toate obligatiile si raspunderile privind activitatea de 
management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cât 
asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, 
indiferent de cauze. 
    (9) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv 
presedintele asociatiei de proprietari, raspund, personal sau solidar, dupa caz, în fata legii 
si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat. 
    ART. 18 
    (1) Presedintele asociatiei de proprietari este fie candidatul care a obtinut cel mai mare 
numar de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al 
comitetului executiv ales prin vointa sa si a majoritatii proprietarilor în cadrul adunarii 
generale. 
    (2) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia în derularea contractelor 
angajate de aceasta si îsi asuma obligatii în numele acesteia. 



    (3) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia în relatiile cu tertii, inclusiv 
în actiunile initiate de asociatie împotriva unui proprietar care nu si-a îndeplinit obligatiile 
fata de asociatie sau în procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarâre a 
adunarii generale a proprietarilor. 
    (4) Presedintele asociatiei de proprietari urmareste îndeplinirea obligatiilor cetatenesti 
ce revin proprietarilor si punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv. 
    (5) Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii 
tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei 
de proprietari.  
    (6) Stampila asociatiei de proprietari se pastreaza si se foloseste numai de catre 
presedinte sau de vicepresedinte. 
    (7) În cazul în care presedintele se afla în imposibilitatea de a-si exercita atributiile, 
acestea vor fi îndeplinite de catre un vicepresedinte, numit de presedintele asociatiei de 
proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca în termen de 90 de zile de la 
data când s-a constatat indisponibilitatea sa fie convocata o adunare generala pentru a 
alege un nou presedinte. 
    (8) Presedintele asociatiei de proprietari poate fi remunerat, pe baza de contract de 
mandat, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, în limitele bugetului de venituri si 
cheltuieli aprobat prin hotarâre a adunarii generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.  
    ART. 19 
    (1) Cenzorul sau comisia de cenzori urmareste si asigura respectarea legalitatii în 
administrarea bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari.  
    (2) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, care trebuie sa 
aiba cel putin studii medii.  
    (3) Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege comisia de cenzori, 
atunci adunarea generala va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din 
afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori juridica de specialitate, pe baza de 
contract sau conventie de prestari de servicii.  
    (4) Cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de 
mandat, conform hotarârii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului 
anual de venituri si cheltuieli.  
    (5) Cenzorul angajat sau contractat din afara asociatiei de proprietari poate fi remunerat, 
conform hotarârii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de 
venituri si cheltuieli.  
    (6) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de 
proprietari raspund, personal sau solidar, în fata legii si a proprietarilor pentru daunele si 
prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat. 
    ART. 20 
    Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, în principal, urmatoarele 
atributii: 
    a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotarârilor, deciziilor, regulilor si a 
regulamentelor; 
    b) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli; 
    c) verifica gestiunea financiar-contabila; 
    d) cel putin o data pe an, întocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra 
activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunând masuri.  
    ART. 21 



    (1) Asociatiile de proprietari au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea 
proprie, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, în partida dubla sau în partida simpla, prin optiune, potrivit 
hotarârii adunarii generale a asociatiei de proprietari.  
    (2) Asociatiile de proprietari organizeaza si conduc contabilitatea în conformitate cu 
reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin 
ordin al ministrului economiei si finantelor. 
    (3) Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii în partida 
simpla vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea si îndrumarea asociatiilor 
de proprietari din cadrul consiliilor locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, 
întocmita potrivit ordinului ministrului economiei si finantelor, pâna la data de 1 martie 
pentru situatia existenta la 31 decembrie si pâna la data de 1 septembrie pentru situatia 
existenta la 30 iunie. Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea 
contabilitatii în partida dubla vor depune bilant contabil, conform prevederilor legale. 
    ART. 22 
    (1) Activitatea de administrare a condominiului include activitati de administrare 
tehnica, de contabilitate si casierie. 
    (2) Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de 
administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru 
realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, întretinerii, investitiilor si 
reparatiilor asupra proprietatii comune. 
    (3) Pentru a fi autorizate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru 
activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie sa îndeplineasca 
urmatoarele conditii: 
    a) sa aiba ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari ori ca 
activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract; 
    b) sa aiba angajate persoane atestate în conditiile prezentelor norme metodologice; 
    c) sa dovedeasca ca au bonitate financiara. 
    (4) Administratorii trebuie sa prezinte garantii morale, materiale si profesionale 
acceptate de comitetul executiv al asociatiei de proprietari a cladirii pe care urmeaza sa o 
administreze. 
    (5) Administratorul asigura managementul de proprietate al condominiului prin: 
    a) prestarea serviciilor conform atributiilor, obligatiilor si responsabilitatilor atribuite de 
comitetul executiv, în condit iile legislatiei în vigoare; 
    b) gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti, daca nu are angajat un casier; 
    c) efectuarea formalitatilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de 
servicii pentru exploatarea si întretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor 
contracte; 
    d) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor cu privire la proprietatea comuna; 
    e) gestionarea modului de îndeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor în 
raport cu autoritatile publice. Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de 
adunarea generala; 
    f) îndeplinirea oricaror alte obligatii expres prevazute de lege, precum si a celor stabilite 
prin contractul încheiat cu asociatia de proprietari.  
    (6) Contabilul raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii, în conditiile legii. 
La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii în partida simpla, 
administratorii de imobile pot cumula si functia de contabil. 



    (7) Administratorul care îndeplineste si functia de contabil în partida simpla are 
obligatia sa întocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul 
pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, 
registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, 
precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al 
ministrului economiei si finantelor. 
    (8) În situatia în care asociatia de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de 
efectuarea operatiunilor de încasari si plati în numerar, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului operatiunilor de casa. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru 
conducerea contabilitatii în partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia 
de casier. Pentru încasarile în numerar, asociatia de proprietari are obligatia sa emita 
chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele date: numarul de ordine, în baza unei 
serii, care identifica chitanta în mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa 
si codul de înregistrare fiscala ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta. 
    (9) Pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinând seama de pret, 
durata de executie si calitate, supune spre analiza, selectie de oferte si aprobare comitetului 
executiv al asociatiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerintele, 
în vederea executarii lucrarilor, conform legislatiei în vigoare, potrivit art. 37 din Legea nr. 
230/2007. În caz contrar, cheltuielile nu vor fi acceptate la plata. 
    ART. 23 
    Spatiile din proprietatea comuna pot fi utilizate de catre terti, persoane fizice sau 
juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majoritatii proprietarilor 
membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati de vecinatate, în baza unui contract 
de închiriere, de folosinta sau de concesiune, potrivit art. 39 din Legea nr. 230/2007. 
    ART. 24 
    (1) În scopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente, asociatia de proprietari 
stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de 
rulment. De regula, fondul de rulment se dimensioneaza astfel încât sa poata acoperi 
cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea 
cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea 
cheltuielilor lunare înregistrate de asociatia de proprietari în anul expirat, la nivelul lunii 
cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei, iar în cazurile asociatiilor de 
proprietari nou-înfiintate, prin constatarea si însusirea experientei în domeniu a unor 
asociatii de proprietari echivalente ca marime. 
    (2) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipata a cotei ce revine fiecarui 
proprietar, potrivit hotarârii adunarii generale a asociatiei de proprietari, iar reîntregirea 
fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata. Pentru 
încasarea fondului de rulment, casierul asociatiei de proprietari elibereaza chitanta 
personalizata separata. 
    (3) În situatiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, chiriasul se 
obliga sa participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieste, acesta 
va participa si la formarea fondului de rulment. 
    (4) Fondul de rulment încasat se poate restitui în situatiile de schimbare a domiciliului 
sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau 
a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel, precum si în situatiile în care cheltuielile 
lunare scad conform deciziei comitetului executiv, la cererea proprietarului.  
    (5) Asociatia de proprietari va constitui un fond pentru repararea partilor de 
constructii/instalatii aflate în proprietate comuna, fond cu perioada de folosire limitata, 



care va fi depus în contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decât cu acordul 
adunarii generale a asociatiei de proprietari, în conformitate cu bugetul de venituri si 
cheltuieli.  
    (6) Veniturile obtinute de asociatia de proprietari din activitati economice sau din alte 
activitati desfasurate se constituie ca fond special si se vor utiliza în exclusivitate pentru 
îmbunatatirea confortului si eficientei condominiului, pentru întretinerea si repararea 
proprietatii comune, potrivit art. 45 alin. (3) din Legea nr. 230/2007. În aceste venituri se 
cuprind si cele obtinute din închirierea unor spatii aflate în proprietate comuna indiviza, a 
spatiilor pentru instalarea de reclame si pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme 
luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursa, în conditiile legii. Aceste 
venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se platesc 
proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment si nu 
pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilitati. Acest 
fond va fi depus în contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decât cu acordul 
adunarii generale a asociatiei de proprietari, în conformitate cu bugetul de venituri si 
cheltuieli.  
    ART. 25 
    (1) Cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, calculate pentru fiecare 
proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia, dupa caz, în termen de maximum 20 
de zile de la data afisarii listei de plata, data care trebuie sa fie înscrisa în lista de plata 
respectiva. În vederea respectarii termenelor legale de plata a facturilor catre furnizorii de 
utilitati, administratorii au obligatia de a afisa lista de plata în termen de maximum 5 zile 
de la data primirii ultimei facturi expediate prin posta, certificata prin înscrisul de pe 
stampila postei, sau de la data confirmarii de primire, în cazul transmiterii facturii prin 
curier/delegat. Asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizari de întârziere 
pentru suma neachitata, în conditiile stabilite si aprobate de comitetul executiv al asociatiei 
de proprietari, în limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma 
acestora nu poate depasi suma cotei restante la care s-a aplicat. 
    (2) Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de întârziere vor face obiectul fondului 
de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor 
impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli de reparatii ale proprietatii 
comune sau pentru alte cheltuieli de natura administrativa. 
    (3) Daca tertii impun penalitati asociatiei de proprietari pentru întârzieri la plata 
facturilor, acestea se vor recupera de la: 
    a) restantierii la cotele de întretinere, proportional cu cuantumul restantelor; 
    b) persoana împuternicita sa achite facturile, daca a întârziat plata facturilor la termen. 
    ART. 26 
    Asociatia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar 
asupra apartamentelor si a altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din 
condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru 
sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa 
cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor în interesul carora au fost facute. 
    ART. 27 
    Privilegiul imobiliar se înscrie în partea a III-a a Cartii funciare, conform procedurii 
publicitatii imobiliare prevazute în titlul II din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 
nr. 7/1996, republicata, si în Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de 
cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei 
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificarile ulterioare. 



    ART. 28 
    (1) Privilegiul imobiliar se înscrie la cererea presedintelui asociatiei de proprietari.  
    (2) Cererea se adreseaza biroului de cadastru si publicitate imobiliara în a carui 
circumscriptie este situat imobilul si va cuprinde numele, prenumele/denumirea si 
domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul 
înscrierii, indicarea actului sau a actelor în masura sa justifice cererea, localitatea în care 
este situat imobilul, numarul cadastral al imobilului si numarul de carte funciara, dupa caz. 
    (3) În cazul în care nu exista deschisa carte funciara pentru imobilul asupra caruia se 
solicita înscrierea privilegiului, se va face mentiune despre aceasta în cerere, urmând ca 
privilegiul sa fie înscris în vechile registre de publicitate imobiliara, în conformitate cu art. 
58 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicata. 
    (4) La cerere se va anexa un exemplar original sau o copie legalizata a extrasului de pe 
listele lunare de plata a cotelor de contributie, din care rezulta suma datorata. 
    (5) Cererea si extrasele de pe listele de plata, prevazute la alin. (4), vor purta stampila 
asociatiei de proprietari si, dupa caz, semnatura administratorului, a unui membru al 
comisiei de cenzori, respectiv a presedintelui asociatiei, cu precizarea numelui si 
prenumelui acestora. 
    ART. 29 
    Privilegiul imobiliar prevazut la art. 26 este opozabil celorlalti creditori numai de la data 
îndeplinirii formalitatilor de publicitate imobiliara. 
    ART. 30 
    Privilegiul imobiliar se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a 
proprietarului, pe baza chitantei ori a altui înscris prin care asociatia confirma plata sumei 
datorate. 
    ART. 31 
    Executarea silita a privilegiului imobiliar prevazut la art. 26 se va efectua numai în 
temeiul unei hotarâri judecatoresti.  
 
    CAP. 3 
 
    SECTIUNEA 1 
    Repartizarea cheltuielilor rezultate din întretinerea, repararea si exploatarea 
condominiilor 
 
    ART. 32 
    (1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor 
asociatiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de 
contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente 
fondurilor din asociatia de proprietari.  
    (2) Repartizarea cheltuielilor sau a obligatiilor financiare pe fiecare proprietate 
individuala revine administratorului, în cadrul contractului încheiat cu reprezentantul 
asociatiei de proprietari a condominiului. Lista de plata se semneaza de administrator si de 
un membru al comisiei de cenzori si se aproba de presedinte prin semnatura si aplicarea 
stampilei asociatiei, persoanele semnatare certificând si raspunzând de corectitudinea listei 
de plata. 
    (3) Niciun proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decât aceea de 
locuinta nu va fi exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca 



urmare a renuntarii la folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii 
apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta ori în alte situatii.  
    ART. 33 
    (1) Asociatiile de proprietari constituite în condominii cu mai multe scari pot sa îsi 
monteze contoare de apa pe fiecare scara în parte, pentru defalcarea consumului. 
Consumurile înregistrate de aceste contoare pot fi utilizate la repartizarea facturii pe 
fiecare scara. Diferentele fata de consumul înregistrat de contorul de bransament se 
repartizeaza fiecarei scari în cote-parti egale, în baza conventiei scrise dintre asociatiile de 
proprietari înfiintate pe scari sau tronsoane de cladire. Consumurile înregistrate de 
contoarele montate în aval de contorul de bransament nu fac obiectul contractului de 
furnizare a serviciului si nu determina obligatii ale asociatiei de proprietari catre furnizorul 
serviciului respectiv. 
    (2) Asociatiile de proprietari carora li se factureaza consumul în sistem pausal au 
obligatia sa declare la furnizorii de servicii, în scris, cu numele reprezentantului în clar si 
cu aplicarea stampilei asociatiei de proprietari, pe propria raspundere, numarul mediu de 
persoane, ori de câte ori se produce o modificare a acestuia. 
    (3) Asociatiile de proprietari care au în componenta cel putin doua scari sau tronsoane 
de cladire dotate cu contor de bransament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, 
apa calda si/sau energia termica pentru încalzirea apartamentelor si a spatiilor cu alta 
destinatie decât aceea de locuinta pe scari sau tronsoane de cladire, în functie de indicatiile 
contoarelor de bransament. Dupa aceasta repartizare, pentru lista de plata aferenta fiecarei 
scari sau fiecarui tronson de cladire calculul contravalorii consumului pentru fiecare 
apartament si spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta se face conform prevederilor 
art. 47 lit. a) - c) din Legea nr. 230/2007. 
 
    SECTIUNEA a 2-a 
    Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane 
 
    ART. 34 
    Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc în condominiu 
si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se 
repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati în 
cladire în luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei 
pentru: apa rece, calda si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; 
energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor 
menajere, vidanjare. 
    ART. 35 
    Prin hotarâre a adunarii generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente 
consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele 
care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 
1 din cladirile fara mezanin. De asemenea, în cazul cladirilor care au amplasate la etajele 
superioare bai, spalatorii, uscatorii, prin hotarâre a adunarii generale, persoanele care 
locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 
din cladirile fara mezanin pot sa fie exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului 
de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor 
angajamente personale, date în scris catre asociatia de proprietari de catre persoanele care 
nu folosesc spatiile de la etajele superioare. 
    ART. 36 



    (1) În cladirile în care consumul de gaze naturale pentru bucatarii si spalatorii se 
înregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent încalzirii, se stabileste 
consumul aferent bucatariilor si spalatoriilor pe baza unor bareme stabilite potrivit 
legislatiei în vigoare. 
    (2) Pentru repartizarea valorii consumului de apa calda menajera pe apartamente si 
spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta la cladirile cu centrala termica proprie, 
asociatia de proprietari poate monta un contor pe instalatia de apa calda, astfel încât acesta 
sa înregistreze consumul de apa calda menajera din condominiu. Valoarea consumului de 
gaze naturale, în lipsa unui contor care sa înregistreze acest consum, pentru prepararea 
apei calde se determina pe baza unor bareme stabilite potrivit legislatiei în vigoare. 
    (3) Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru încalzire la cladirile cu 
centrala termica proprie, în situatiile în care nu exista aparate de masura a consumului 
respectiv, se determina scazând din factura de gaze naturale contravaloarea gazelor 
naturale rezultate pentru apa calda si bucatarii conform prevederilor de la alin. (1) si (2). 
    ART. 37 
    (1) Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc în 
condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de 
masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara 
activitati în cladire în luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile 
asociatiei pentru: apa si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere si a 
hranei; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea 
deseurilor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabileste 
printr-o conventie aprobata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.  
    (2) Conventia prevazuta are durata nedeterminata, fiind valabila pe toata perioada 
activitatii desfasurate de detinatorii prevazuti la alin. (1), si se actualizeaza periodic, în 
functie de elementele noi care intervin, în functie de numarul persoanelor care desfasoara 
zilnic activitati în spatiul sau apartamentul respectiv, de numarul mediu zilnic de clienti si 
de obiectul de activitate. Numarul acestora se stabileste de detinatorul spatiului si se 
certifica de comitetul executiv al asociatiei de proprietari. Acest numar se utilizeaza pentru 
calculul cheltuielilor pe persoana aferente spatiului respectiv. 
    (3) Conventia precizeaza contributia proprietarului la cheltuielile asociatiei de 
proprietari, cu privire la consumurile care nu pot fi înregistrate distinct pe fiecare 
proprietate în cauza si care sunt determinate de activitatea desfasurata. 
    (4) Conventia completeaza obligatiile proprietarului fata de cheltuielile din cadrul 
asociatiei de proprietari mentionate la art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b) - f). 
    (5) În situatia în care, la notificarea scrisa din partea asociatiei de proprietari, 
proprietarii spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta din condominiu refuza 
încheierea conventiei, sunt aplicabile criteriile stabilite si adoptate în acest sens de catre 
comitetul executiv al asociatiei de proprietari prin decizie scrisa si în baza constatarilor 
vizuale cu privire la activitatea desfasurata din punct de vedere al numarului de persoane 
angajate si al numarului de clienti.  
    (6) În situatia în care, la notificarea scrisa a proprietarului, conducerea asociatiei de 
proprietari refuza încheierea conventiei, este aplicabil criteriul prevazut la art. 47 lit. a) sau 
b) din Legea nr. 230/2007, dupa caz, cu obligatia proprietarului de a declara, în scris, 
numarul persoanelor angajate sau care desfasoara activitati în spatiul sau. 
    ART. 38 



    (1) În lipsa contoarelor de înregistrare a consumului de apa la bransament, repartizarea 
consumului se face potrivit normelor legale, pe baza de bareme pe fiecare tip de 
consumator în parte. 
    (2) În cazurile în care condominiul dispune numai de dusuri si bai comune care 
deservesc apartamentele/spatiile, cheltuielile se repartizeaza pe fiecare proprietar în raport 
cu numarul persoanelor care locuiesc curent în cladire, aferent fiecarui apartament/spatiu. 
    (3) În cazul în care nu se pot separa, prin masurare, consumurile de energie electrica la 
partile comune ale cladirii de cele din apartamente, repartizarea acestor consumuri se 
realizeaza conform cu baremele stabilite potrivit normelor legale, pentru consumul comun 
si pentru detinatorii de apartamente, tinându-se seama de consumatorii electrici existenti, 
iar cheltuielile aferente partilor de folosinta comuna se repartizeaza pe fiecare proprietar 
proportional cu numarul de persoane care locuiesc în condominiu, conform cu legislatia în 
vigoare. 
 
    SECTIUNEA a 3-a 
    Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale 
 
    ART. 39 
    (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa 
rece si canalizare; apa calda menajera; energia termica, combustibilul si apa rece pentru 
prepararea apei calde; gaze naturale; încalzirea apartamentului sau a spatiului cu alta 
destinatie decât aceea de locuinta. 
    (2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza în functie de indexul 
contoarelor individuale sau în functie de alte criterii în baza carora se pot individualiza 
consumurile. 
    ART. 40 
    (1) Daca sunt întrunite conditiile prevazute în actele normative în vigoare cu privire la 
asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru apa sau încalzire, atunci 
repartizarea acestor utilitati se stabileste prin decizie a comitetului executiv al asociatiei de 
proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie sa cuprinda prevederi cu privire la 
modul de citire, de calcul si de repartizare a contravalorii consumurilor respective. 
    (2) Daca toate proprietatile individuale din condominiu au sisteme proprii de 
înregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari poate stabili modul de plata a 
cheltuielilor pe baza de conventie cu caracter individual, considerat ca un serviciu 
suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, încheiat cu furnizorul 
serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. În toate cazurile, plata 
consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de la plata contributiei la cheltuielile 
comune. 
    ART. 41 
    (1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza în functie de indexul 
repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice si metodologiei elaborate de Autoritatea 
Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. 
    (2) În cazul distributiei orizontale a energiei termice pentru încalzire, diferenta dintre 
consumul înregistrat de contorul montat la bransament si suma consumurilor înregistrate 
de contoarele individuale montate la nivel de apartament reprezinta consum comun si se 
repartizeaza proportional cu cota indiviza. 
    ART. 42 



    (1) Asociatiile de proprietari vor evidentia cheltuielile cu energia termica pentru 
încalzire si apa calda menajera, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, 
care va fi afisat împreuna cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de întretinere. 
    (2) În borderoul prevazut la alin. (1) se vor înscrie obligatiile de plata a energiei termice 
consumate pentru încalzire si prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, asa 
cum rezulta din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termica, si separat 
cuantumul ajutorului social aprobat în conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei 
pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 116/2007. 
    (3) La primirea borderoului cuprinzând ajutoarele de caldura pe beneficiari se vor 
mentiona pe chitante aceste sume, beneficiarii urmând sa achite diferenta dintre cota de 
întretinere afisata pe lista de plata si ajutorul social.  
 
    SECTIUNEA a 4-a 
    Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate 
 
    ART. 43 
    Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, în functie de suprafata utila a 
apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, reprezinta 
cheltuielile efectuate pentru administrarea, întretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, 
consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate în proprietate 
comuna. 
    ART. 44 
    (1) Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu 
privire la proprietatea comuna, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrari de 
întretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, 
modernizare la partile de constructii si instalatii aflate în si pe proprietatea comuna, astfel 
cum este descrisa în cartea tehnica a constructiei si în acordul de asociere: subsolul; 
conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, încalzire, energie 
electrica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de 
instalatie de pe proprietatea comuna; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de 
evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistenta; fatadele; acoperisul si altele 
asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat 
al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, 
electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor 
asociatiei de proprietari ori persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv 
si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau polite de asigurari; alte 
servicii administrative catre proprietatea comuna. 
    (2) Daca facturarea serviciilor publice de utilitati este individuala, pentru consumurile 
de pe spatiile comune furnizorii vor încheia contracte de furnizare cu asociatia de 
proprietari, în conditiile stabilite de comun acord. 
    ART. 45 
    Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate se repartizeaza proportional cu cota-
parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar, calculata în 
functie de suprafetele utile ale tuturor apartamentelor si ale spatiilor cu alta destinatie 
decât aceea de locuinta. Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a 



fiecarui proprietar este înscrisa în acordul de asociere. Modificarile asupra cotei-parti 
indivize se consemneaza în acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta. 
    ART. 46 
    (1) Suprafata utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de 
locuinta si cota-parte indiviza de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, 
dupa caz, contractul de vânzare-cumparare, fisa cadastrala, contractul de construire sau 
procesul-verbal de predare-primire si contractul de schimb sau contractul de donatie si/sau 
cele determinate pe baza de masuratori si înscrise într-o documentatie cadastrala 
receptionata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara competent. 
    (2) În cazul în care suma cotelor-parti indivize din actele de proprietate, care sunt 
fractiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decât aceea de 
locuinta din cladirea/blocul care constituie condominiul, nu este egala cu 100, comitetul 
executiv al asociatiei de proprietari solicita întocmirea unei noi documentatii cadastrale, 
prin punerea la dispozitie a cartii tehnice a imobilului si cu respectarea prevederilor în 
vigoare cu privire la autorizarea, calitatea si siguranta constructiilor. 
    (3) Cota-parte indiviza de proprietate reprezinta raportul procentual dintre suprafata 
utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta si suma 
suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decât aceea de 
locuinta din condominiu. 
    ART. 47 
    Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru încalzire, în cazul în care nu 
exista aparate de masurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie 
decât aceea de locuinta, inclusiv pentru proprietatea comuna aferenta acestora, se 
repartizeaza tuturor proprietarilor din cadrul asociatiei de proprietari proportional cu cota-
parte indiviza din proprietatea comuna, asa cum este înscrisa în acordul de asociere. 
 
    SECTIUNEA a 5-a 
    Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari 
 
    ART. 48 
    Cheltuielile pe beneficiari reprezinta cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiaza 
în mod individual proprietarii, toti sau în parte, gestionate financiar prin intermediul 
asociatiei de proprietari.  
    ART. 49 
    Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul si gestiunea 
consumurilor individuale de apa rece, apa calda, caldura, gaze, energie electrica, deseuri 
municipale; servicii cu privire la repartitoarele de costuri; chiriile spatiilor comune - boxe, 
casa scarii, holuri, spatiu ghena, terasa etc.; gestiunea ajutoarelor banesti; gestiunea 
contractelor cu caracter individual; întretinerea interfonului si a partii de instalatie din 
interiorul apartamentului; verificarea metrologica a contoarelor individuale de energie 
termica, în cazul distributiei orizontale; reviziile instalatiilor interioare de gaze, apa si 
încalzire; alte servicii individuale catre proprietari.  
    ART. 50 
    (1) Cheltuielile pe beneficiari se repartizeaza conform valorii care revine fiecarui 
beneficiar în cauza. 
    (2) Pentru proprietarii care beneficiaza de anumite servicii si determina consumuri 
suplimentare, în conditiile în care nu exista nicio interdictie legala în acest sens, calculul 
cotei de contributie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite 



prin normativele tehnice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform deciziei comitetului 
executiv, în functie de cantitatea consumata. 
 
    SECTIUNEA a 6-a 
    Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici 
 
    ART. 51 
    Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari 
pentru: încalzirea proprietatilor individuale - apartamente, spatii cu alta destinatie decât 
aceea de locuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si energia electrica 
pentru încalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru; costuri pentru 
functionarea instalatiilor de încalzire centrala). 
    ART. 52 
    (1) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termica din spatiile aflate în 
proprietate comuna, si anume casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri si 
altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care îi 
revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisa în actul de proprietate sau cum a 
fost recalculata conform prevederilor prezentelor norme metodologice. 
    (2) Pentru calculul cheltuielilor cu încalzirea spatiilor comune, precum si pentru 
alocarea, încasarea si plata sumelor aferente contractului individual de prestari de servicii 
energetice, societatea prestatoare poate încheia un contract de prestari de servicii cu 
asociatia de proprietari. Valoarea contractului se negociaza între parti.  
    (3) Proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta 
deconectati de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al cladirii au 
obligatia sa-si asigure o alta sursa de încalzire. 
    (4) Daca proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu alta destinatie decât aceea de 
locuinta modifica suprafata echivalenta termic de încalzire din apartamentul sau din 
spatiul pe care îl detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru încalzire se va 
recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafetei utile luate în calcul, fara 
a modifica cota indiviza a apartamentului. Coeficientul se calculeaza conform normelor 
tehnice elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilitati Publice, pe baza unui studiu de specialitate. 
 
    SECTIUNEA a 7-a 
    Repartizarea cheltuielilor de alta natura 
 
    ART. 53 
    Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care 
nu pot fi repartizate dupa criteriile prevazute la art. 47 lit. a) - c) din Legea nr. 230/2007. 
    ART. 54 
    Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: 
lucrarile de întretinere, reparatii si înlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, 
care se repartizeaza în raport cu numarul prizelor de televizoare aflate în locuinte si în 
spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta, în conditiile în care nu exista o hotarâre a 
adunarii generale prin care sistemul de antena colectiva sa fie desfiintat sau casat; cutiile 
postale, cheile de la usa de intrare comuna în cladire, care se repartizeaza în raport cu 
numarul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizarea facându-se în conformitate cu clauzele 
contractuale sau conform modului de facturare; curatatul cosurilor de fum, care se 



repartizeaza fiecarui proprietar proportional cu numarul sobelor si al masinilor de gatit 
racordate la cosurile de fum ale cladirii.  
    ART. 55 
    Alte cheltuieli în cadrul asociatiei de proprietari se repartizeaza în conformitate cu 
normele si normativele avute în vedere la facturarea comuna a acestora si/sau în 
conformitate cu clauzele prevazute în contractele încheiate cu furnizorii respectivelor 
servicii.  
    ART. 56 
    Cheltuielile privind serviciile pentru încalzirea centrala si prepararea apei calde 
menajere asigurate prin centrale termice proprii sau aflate în exploatarea directa a 
asociatiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuia pâna 
la locul de consum, cheltuielile efectuate cu îndepartarea reziduurilor, costul energiei 
electrice consumate pentru functionarea instalatiilor aferente si iluminatul încaperilor în 
care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de lucru si protectie pentru fochistii 
care deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv 
contributiile catre bugetul de stat, costul materialelor necesare pentru pastrarea curateniei 
în centralele termice, costul apei pentru umplerea instalatiei.  
 
    CAP. 4 
    Raportul dintre administratia publica locala si centrala si asociatiile de proprietari 
 
    ART. 57 
    Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti organizeaza compartimente specializate în scopul sprijinirii proprietarilor pentru 
înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si pentru realizarea 
scopurilor si sarcinilor ce le revin în administrarea imobilelor, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. Compartimentele specializate înfiintate în cadrul autoritatilor 
administratiei publice locale au în componenta specialisti în domeniul financiar-contabil, 
tehnic, juridic, al legislatiei muncii si a raporturilor de munca. 
    ART. 58 
    (1) Persoanele fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile sunt 
atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritatii 
administratiei publice locale, în baza unei hotarâri a consiliului local.  
    (2) Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care 
doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari.  
    (3) Atestatul de administrator de imobil se elibereaza pentru o perioada nedeterminata si 
este valabil pe tot teritoriul României.  
    (4) Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de catre autoritatea 
administratiei publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite conditiile pentru 
exercitarea acestei activitati.  
    ART. 59 
    (1) Exercitarea controlului asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor 
de proprietari se realizeaza în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007 
de catre organele competente potrivit legislatiei financiar-contabile. 
    (2) Asociatia de proprietari sau orice proprietar din condominiu poate contracta, în 
nume propriu, lucrari de expertiza tehnica si/sau contabila cu o persoana fizica sau juridica 
care are calitatea de a efectua expertize, conform legislatiei privind organizarea activitatii 
de expertiza tehnica si contabila, judiciara si extrajudiciara. 



    (3) În conditiile stabilite de consiliile locale, judetene sau de Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti si în functie de resursele bugetare proprii, primariile pot încheia 
parteneriate cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, în 
vederea efectuarii expertizei financiar-contabile a gestiunii fondurilor asociatiilor de 
proprietari, la solicitarea unuia sau a mai multor membri ai asociatiei, ulterior efectuarii de 
catre comisia de cenzori a controlului financiar-contabil pe respectiva perioada. 
 
    CAP. 5 
    Dispozitii tranzitorii si finale 
 
    ART. 60 
    Pâna la elaborarea si aprobarea normelor privind repartizarea consumurilor de energie 
termica pentru încalzire si apa calda menajera, în cazul utilizarii repartitoarelor de costuri, 
se aplica metodologiile însusite si aprobate de asociatiile de proprietari.  
    ART. 61 
    Prezentele norme metodologice intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              --------------- 



OUG nr. 146/2002, Ordonanta de urgenta privind formarea si utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata 2008  

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 16/04/2008  
 
 
 

Capitolul I - Definitii 
 
 

Art. 1  
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa 

cum urmeaza:  
a) trezoreria statului - un sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea operatiunilor 

de incasari si plati privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publica, si a altor 
operatiuni ale statului, in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;  

b) cont escrow - cont deschis de institutii publice la institutii de credit, in baza unei intelegeri 
intre doua sau mai multe parti, in care sunt pastrate la dispozitia acestora anumite sume in lei sau 

in valuta, intr-o limita si in conditii convenite;  
c) bilet la ordin - inscris prin care emitentul se obliga sa plateasca beneficiarului, la scadenta sau 

la ordinul acestuia, o suma de bani;  
d) avalizare bilet la ordin - procedura prin care se acorda o garantie suplimentara privind 

asigurarea platii la scadenta a sumei inscrise in biletul la ordin;  
e) cont corespondent in valuta - cont curent deschis de Ministerul Economiei si Finantelor la o 
institutie de credit, cu scopul efectuarii de operatiuni de incasari, plati si/sau alte operatiuni in 

valuta. Capitolul II - Operatiuni derulate prin trezoreria statului 

 
 
Art. 2  
(1) Prin trezoreria statului se deruleaza operatiunile de incasari si plati privind fonduri publice 
care privesc, dupa caz, fara a se limita la acestea:  
a) veniturile si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor 
locale, bugetului trezoreriei statului;  
b) veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie si se utilizeaza potrivit 
reglementarilor legale;  
c) veniturile si cheltuielile bugetelor institutiilor publice;  
d) rascumpararea certificatelor de trezorerie pentru populatie, transformate in certificate de 
depozit;  
e) datoria publica in lei si valuta, inclusiv serviciul datoriei publice;  
f) alte venituri si cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispozitii legale, inclusiv 
drepturile de incasat si obligatiile de plata ale statului, la baza carora stau acorduri si conventii 
guvernamentale si comerciale.  



(2) Statul garanteaza efectuarea operatiunilor financiare prin trezoreria statului in conditii de 
siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pastrarea integritatii 
disponibilitatilor banesti.  
(3) In cazul afectarii integritatii disponibilitatilor banesti pastrate la Trezoreria Statului, 
prejudiciul creat se acopera din bugetul Trezoreriei Statului, in baza documentelor justificative 
care atesta obligatia de plata a statului.  
(4) Sumele rezultate din derularea procedurilor judiciare legale de recuperare a prejudiciului 
creat ca urmare a afectarii integritatii disponibilitatilor banesti pastrate la Trezoreria Statului 
constituie venit al bugetului Trezoreriei Statului.  
(5) Prin trezoreria operativa centrala se efectueaza operatiuni de incasari si plati in lei si valuta. 
Operatiunile de incasari si plati in valuta prin trezoreria statului la nivel central se efectueaza 
incepand cu anul 2008.  
 

Capitolul III - Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului 
 
 

Art. 3  
(1) Contul curent general al Trezoreriei Statului functioneaza la Banca Nationala a Romaniei si 

este deschis pe numele Ministerului Economiei si Finantelor.  
(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene pot incheia conventii cu institutiile de 
credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unitatile Trezoreriei 

Statului care nu au organizata casierie-tezaur. La selectarea institutiilor de credit se vor avea in 
vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al bonitatii institutiilor de credit, 

precum si al comisionului practicat de acestea, pe baza unui punctaj la care preponderent va fi al 
doilea criteriu.  

(3) In contul curent general al trezoreriei statului Banca Nationala a Romaniei inregistreaza 
incasarile si efectueaza platile in limita disponibilitatilor existente in cont.  

(4) Functionarea contului curent general al trezoreriei statului si inregistrarea operatiunilor in 
acest cont se stabilesc prin conventie incheiata intre Ministerul Economiei si Finantelor si Banca 

Nationala a Romaniei.  
(5) Este interzisa preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fara acordul 

persoanelor din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si al unitatilor trezoreriei statului din 
cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si 
administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, autorizate sa 

administreze acest cont.  
(6) Pentru toate operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum si 

prin conturile de valuta deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei, pe numele 
Ministerului Economiei si Finantelor, se platesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului in 

conformitate cu prevederile art. 21 si 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii 
Nationale a Romaniei.  

(7) Prin derogare de la alin. (5), precum si de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificarile ulterioare, plata comisioanelor se efectueaza prin debitarea directa de 



catre Banca Nationala a Romaniei a contului curent general al Trezoreriei Statului.  
 

Art. 4  
Operatiunile de incasari si plati prevazute la art. 2 alin. (1) sunt evidentiate in contabilitatea 
trezoreriei statului potrivit planului de conturi aprobat prin ordin al ministrului economiei si 

finantelor.  
 

Art. 5  
(1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, efectueaza 

operatiunile de incasari si plati prin unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate 
fiscal, cu exceptia institutiilor publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali si 

secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor 
fondurilor speciale si institutiilor publice autonome cu sediul in municipiul Bucuresti, precum si 
a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care efectueaza operatiunile de incasari si plati 

prin Trezoreria Municipiului Bucuresti.  
(2) Operatiunile de incasari si plati dispuse de Ministerul Economiei si Finantelor in contul si in 

numele statului se efectueaza prin trezoreria operativa centrala.  
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), prin trezoreria operativa centrala pot fi efectuate si 

alte operatiuni de incasari si plati stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor.  
(4) In vederea efectuarii cheltuielilor institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de 
subordonare, au obligatia de a prezenta unitatilor trezoreriei statului la care au conturile deschise 

bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat si repartizat pe trimestre in conditiile legii.  
(5) La decontarea sumelor in numerar sau prin virament din conturile institutiilor publice pentru 

efectuarea cheltuielilor, unitatile trezoreriei statului verifica existenta bugetelor de venituri si 
cheltuieli ale institutiilor respective si a listelor de investitii, aprobate in conditiile legii, urmarind 
respectarea limitei creditelor bugetare deschise si repartizate sau a disponibilitatilor de fonduri, 
dupa caz, si a destinatiei acestora, precum si alte obiective stabilite prin norme metodologice de 

catre Ministerul Economiei si Finantelor.  
(6) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilitati, dupa caz, ale institutiilor publice, deschise la 

trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plati in numerar, reprezentand 
drepturi salariale, precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.  
(7) Institutiile publice au obligatia sa organizeze activitatea de casierie, astfel incat incasarile si 
platile in numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in 

vigoare si in limita plafonului de casa stabilit de catre unitatile trezoreriei statului pentru fiecare 
institutie publica.  

(8) Sumele achitate in numerar de catre contribuabili, reprezentand venituri ale bugetului 
asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale si venituri 

extrabugetare ale institutiilor publice, se incaseaza prin casieriile proprii ale institutiilor care 
gestioneaza bugetele respective, daca legea nu prevede altfel.  

(9) Veniturile bugetelor prevazute la art. 2 alin. (1) pot fi incasate in numerar si prin institutii de 



credit, pe baza de conventii incheiate cu persoanele abilitate, cu conditia asigurarii fondurilor 
necesare achitarii comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operatiuni.  

(10) Transferurile si subventiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor 
speciale si de la alte bugete regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si 

societatilor comerciale, dupa caz, se vireaza in conturi deschise in numele acestora la unitatile 
trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal si se utilizeaza numai potrivit 

destinatiilor aprobate prin lege, neputand fi executate silit.  
(11) Institutiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, conturi 

escrow la o institutie de credit agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in care sa se 
colecteze veniturile sau alte disponibilitati incasate de catre acestea in limita unor sume, in lei 

sau in valuta, in conditii stabilite prin conventii incheiate intre parti.  
(12) Este interzis institutiilor publice sa efectueze operatiunile de incasari si plati prin institutii de 

credit, cu exceptia incasarilor si platilor efectuate in valuta, precum si a prevederilor alin. (11).  
(13) La trezoreria statului se deschide contul in lei in numele Comisiei Europene, denumit 

"Contul de resurse proprii in numele Comisiei Europene", prevazut la art. 9 din Regulamentul 
Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE, Euratom 
asupra sistemului de resurse proprii ale Comunitatilor, modificat prin Regulamentul Consiliului 

(CE, Euratom) nr. 2.028/2004.  
 

Art. 6  
(1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia sa vireze sumele 

reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate 
in conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unitatile trezoreriei statului in a caror 

raza acestia sunt inregistrati fiscal.  
(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice imputernicite de acestia vor utiliza sumele 

incasate in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului, prevazute la alin. (1), in urmatoarea 
ordine: pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in 
conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente 

acestora, pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele ramase 
disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit.  

(3) Conturile operatorilor economici prevazute la alin. (1) se supun executarii silite prin unitatile 
trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate sa aplice procedura 

de executare silita, conform prevederilor legale.  
(4) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, pot emite bilete la ordin pentru 

garantarea platii anumitor sume la date fixe. Aceste bilete la ordin pot fi avalizate de catre terti, 
cu exceptia trezoreriei statului. Capitolul IV - Utilizarea si fructificarea disponibilitatilor contului 

curent general al trezoreriei statului 

 
 
Art. 7  



(1) Disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului se pot utiliza pentru:  
a) finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului de stat, nefinantate prin 
imprumuturi de stat;  
b) finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat, 
pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie;  
c) finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si 
bugetului trezoreriei statului din exercitiul curent.  
(2) Disponibilitatile ramase neangajate in contul curent general al trezoreriei statului, dupa 
finantarea deficitelor bugetare prevazute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:  
a) acordarea de imprumuturi pentru rascumpararea la scadenta sau inainte de scadenta, dupa caz, 
a imprumuturilor de stat emise pentru finantarea sau refinantarea datoriei publice, cu conditia 
asigurarii disponibilitatilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;  
b) acordarea de imprumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a 
decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precum si ale bugetelor fondurilor 
speciale, cu termen de rambursare in cursul aceluiasi exercitiu bugetar;  
c) efectuarea de plasamente prin operatiuni specifice la institutii de credit si alte institutii 
financiare autorizate sa efectueze astfel de operatiuni, garantate de acestea cu active eligibile, 
fara a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Nationala a Romaniei.  
(3) Nivelul ratei dobanzii aferente imprumuturilor prevazute la alin. (2) lit. b) se stabileste prin 
conventii. Pentru plasamentele prevazute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobanzii se stabileste in 
conditiile cererii si ofertei pietei monetare.  
(4) Dobanda incasata pentru disponibilitatile din contul curent general al trezoreriei statului, 
utilizate conform alin. (1) si (2), reprezinta venit al bugetului trezoreriei statului.  
(5) Rata dobanzii pentru disponibilitatile utilizate, conform alin. (1) si alin. (2) lit. a), se 
determina la nivelul ratei medii lunare a dobanzilor platite de trezoreria statului pentru 
disponibilitatile si depozitele pe termen constituite din sumele pastrate de titularii de conturi, 
potrivit legii, in trezoreria statului.  
(6) Nivelul ratei dobanzilor aferente echivalentului in lei al imprumuturilor externe 
guvernamentale incasat in contul curent general al trezoreriei statului si utilizat pentru finantarea 
si refinantarea deficitului bugetului de stat, incepand cu exercitiul financiar al anului 2003, este 
cel prevazut la alin. (5). Dobanda calculata reprezinta venit al bugetului trezoreriei statului.  
(7) Pentru disponibilitatile ramase in contul curent general al trezoreriei statului, Banca 
Nationala a Romaniei acorda o dobanda al carei nivel este stabilit prin conventie. Dobanda 
incasata reprezinta venit la bugetul trezoreriei statului.  
 
Art. 8  
(1) Asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei 
statului si necesitatile de finantare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare 
a lichiditatilor si fluxului de numerar.  
(2) Instrumentele prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise in aplicarea prevederilor 
prezentei ordonante de urgenta.  
 
Art. 9  
(1) Operatiunile de incasari si plati in valuta ale Ministerului Economiei si Finantelor pot fi 
efectuate prin contul curent in valuta deschis la Banca Nationala a Romaniei sau prin conturi 
corespondente in valuta deschise la institutii de credit, pe baza de conventii incheiate intre parti. 



Selectarea institutiilor de credit se efectueaza prin licitatie, in baza legislatiei in vigoare.  
(2) Prin conturile prevazute la alin. (1) se efectueaza, fara a se limita la acestea, operatiuni 
privind datoria publica guvernamentala si fonduri externe nerambursabile.  
(3) Disponibilitatile in valuta pot fi fructificate in mod direct de catre Ministerul Economiei si 
Finantelor prin plasamente la institutii de credit sau la institutii financiare, in conditiile si 
utilizand instrumentele stabilite prin normele emise in aplicarea prevederilor prezentei ordonante 
de urgenta.  
(4) Disponibilitatile in valuta, altele decat cele prevazute la alin. (1), care, potrivit 
reglementarilor in vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei si 
Finantelor, se pastreaza in conturi distincte, deschise la institutiile de credit nominalizate in actul 
normativ de aprobare a creditelor sau a imprumuturilor nerambursabile ori desemnate conform 
procedurilor de licitatie specifice institutiei creditoare internationale.  
(5) Institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati in valuta prin conturi deschise la 
institutii de credit selectate de catre acestea prin licitatie, in baza legislatiei in vigoare.  
(6) Disponibilitatile in valuta administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, pastrate la 
Banca Nationala a Romaniei, sunt purtatoare de dobanda. Rata dobanzii este stabilita prin 
conventie.  
(7) Disponibilitatile in valuta administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, pastrate la 
banci corespondente, sunt purtatoare de dobanda. Rata dobanzii se stabileste prin conventiile 
incheiate.  
(8) Dobanzile incasate din fructificarea disponibilitatilor prevazute la alin. (6) si (7) au 
urmatoarele destinatii:  
a) dobanzile aferente sumelor provenite din imprumuturi contractate de stat si din alte surse 
destinate rambursarii datoriei publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului si se 
utilizeaza ca sursa pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice contractate in valuta;  
b) dobanzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de stat, daca nu au alte destinatii stabilite 
prin acte normative.  
(9) Dobanzile incasate pentru disponibilitatile provenite din imprumuturi contractate de stat, 
destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, se utilizeaza 
pentru destinatiile prevazute la alin. (8) lit. a), in limita creditelor bugetare aprobate in bugetul 
trezoreriei statului cu aceasta destinatie.  
(10) Incepand cu anul 2008, prevederile alin. (8) si (9) isi inceteaza aplicabilitatea. Dobanzile 
incasate de Ministerul Economiei si Finantelor la conturile de valuta reprezinta venituri ale 
bugetului de stat, daca legea nu prevede altfel. Dobanzile aflate in sold la sfarsitul anului 2007 se 
vireaza, in termen de 3 zile lucratoare de la inchiderea anului, la bugetul trezoreriei statului, fiind 
inregistrate ca incasari ale anului 2008.  
(11) Pentru toate operatiunile derulate prin conturile de valuta prevazute la alin. (1) se platesc 
comisioane din bugetul trezoreriei statului.  
 
Art. 10  
(1) Trezoreria statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general al 
trezoreriei statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, cu 
exceptia sumelor provenite din alocatii bugetare sau subventii.  
(2) Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici si 
institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiaza de dobanda. Pentru 
operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, deschise la Trezoreria Statului 



pe numele operatorilor economici si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, 
derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu 
institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei 
Statului. Cuantumul acestora se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor la 
nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si/sau 
agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati si se aplica incepand cu data de 1 
ianuarie 2006.  
(3) Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie pentru populatie, nerascumparate la scadenta si 
transformate in certificate de depozit, se plateste de la bugetul de stat, incepand cu exercitiul 
bugetar al anului 2003.  
(4) Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acorda 
dobanda se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisa a titularilor acestora, in afara 
celor provenite din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei 
statului, alocatii bugetare sau subventii.  
(5) Nivelul ratelor dobanzilor acordate la disponibilitatile prevazute la alin. (1)-(4) se stabileste 
prin ordin al ministrului economiei si finantelor.  
(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea institutiilor de credit, 
operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii se percep 
comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura si nivelul 
comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor si se aplica incepand 
cu data de 1 ianuarie 2006.  
(7) Pentru operatiunile efectuate in contul deschis pe numele Comisiei Europene prevazut la art. 
5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane.  
 

Capitolul V - Bugetul trezoreriei statului 
 
 
Art. 11  
(1) Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza, administreaza si executa bugetul trezoreriei 
statului.  
(2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri urmatoarele:  
a) dobanzi pentru: depozitele si plasamentele financiare constituite din imprumuturi externe 
guvernamentale; disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitatile 
in valuta provenite din imprumuturi externe pentru finantarea deficitului bugetului de stat si 
refinantarea datoriei publice, pastrate in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei si 
institutii de credit pe baza de conventii; imprumuturi acordate din contul curent general al 
trezoreriei statului;  
b) dobanzi pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare din contul curent general al 
trezoreriei statului;  
c) majorari de intarziere pentru neplata creantelor bugetului trezoreriei statului;  
d) comisioane percepute pentru operatiunile si serviciile prestate de catre trezoreria statului;  
e) dobanda acumulata aferenta titlurilor de stat de tip benchmark;  
f) alte venituri.  
(3) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la cheltuieli urmatoarele:  
a) dobanzi, comisioane si alte speze pentru imprumuturi externe guvernamentale;  
b) dobanzi la disponibilitati si depozite pe termen;  



c) comisioane cuvenite institutiilor de credit pentru incasarea unor venituri ale bugetului de stat 
si pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;  
d) cheltuieli de functionare a unitatilor trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale si 
servicii pentru intretinerea si functionarea trezoreriei statului si a sistemelor informatice ale 
acesteia, taxe postale, cheltuieli cu transportul si asigurarea numerarului si valorilor, paza 
sediilor si chirii, cheltuieli cu intretinerea, functionarea si asigurarea mijloacelor de transport al 
numerarului si valorilor, cheltuieli de publicitate;  
e) cheltuieli de capital pentru unitatile trezoreriei statului;  
f) alte cheltuieli;  
g) comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al trezoreriei 
statului de catre Banca Nationala a Romaniei si/sau agentul sau mandatat pentru administrarea 
sistemului de plati.  
(4) Bugetul trezoreriei statului se prezinta spre aprobare Guvernului pana la data de 15 noiembrie 
a fiecarui an pentru anul urmator, in structura clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul 
Economiei si Finantelor.  
(5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Economiei si Finantelor.  
(6) Ministerul Economiei si Finantelor, in functie de evolutia volumului disponibilitatilor si al 
depozitelor pastrate in contul curent general al trezoreriei statului si de evolutia nivelului ratelor 
dobanzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobanzilor 
prevazute la alin. (3) lit. a) si b) prin virari de credite de la alte subdiviziuni bugetare, in tot 
cursul anului.  
(7) Excedentul anual rezultat din executia bugetului trezoreriei statului, ca diferenta intre 
veniturile incasate si platile efectuate, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru 
acoperirea cheltuielilor aprobate in bugetul trezoreriei statului.  
 
Art. 12  
(1) Pentru neplata la termen a ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile acordate din contul 
curent general al trezoreriei statului, in conditiile art. 7 alin. (2) lit. b), se datoreaza majorari de 
intarziere prevazute de reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.  
(2) Majorarile de intarziere calculate potrivit alin. (1) urmeaza regimul juridic al creantelor 
bugetare.  
(3) Creantele rezultate din gestionarea imprumuturilor externe guvernamentale contractate direct 
sau garantate de stat, precum si din alte operatiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmaresc 
si se executa in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea creantelor bugetare.  
(4) Dreptul de a cere executarea silita privind creantele prevazute la alin. (3) se prescrie in 
termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naste acest drept.  
 
Art. 13  
(1) Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza trimestrial si anual bilantul general al 
trezoreriei statului in structura stabilita de acesta.  
(2) Bilantul general al trezoreriei statului impreuna cu contul anual de executie al bugetului 
trezoreriei statului se prezinta pentru aprobare Guvernului, pana la data de 1 iulie a anului 
urmator celui de executie.  
 

Capitolul VI - Contraventii 



 
 

Art. 14  
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:  

a) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului si din conturile in valuta ale 
Ministerului Economiei si Finantelor fara acordul persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni 

din aceste conturi, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;  
b) efectuarea de catre institutiile publice de incasari si plati in alte conturi decat cele stabilite prin 

prezenta ordonanta de urgenta, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.  
c) utilizarea sumelor incasate in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului, de catre agentii 

economici prevazuti la art. 6 alin. (1) sau de catre persoanele juridice imputernicite de catre 
acestia, in alta ordine decat cea prevazuta la alin. (2) al aceluiasi articol, cu amenda de la 5.000 

lei la 10.000 lei.  
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre 
persoanele imputernicite din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor sau al Curtii de 

Conturi, dupa caz.  
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29. Capitolul VII - 

Dispozitii finale 

 
 
Art. 15  
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul 
Economiei si Finantelor va elabora norme metodologice in aplicarea prevederilor acesteia.  
 
Art. 16  
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 
66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  
 
NOTA:  
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea si completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 
7 decembrie 2007:  
"Art. II  
In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului 
finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se va modifica in mod corespunzator." 



ORDIN nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*) 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi 
raportarea datoriei publice 
(actualizat pânã la data de 18 mai 2010*) 
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 

CAP. II 
    Modalitatea de raportare a datoriei publice 
 
    1. Beneficiarii de finanţãri rambursabile care constituie datoria 
publicã guvernamentalã au obligaţia de a transmite Ministerului 
Economiei şi Finanţelor copii de pe fiecare document primar care 
atestã contractareaaangajarea împrumutului sau orice act adiţional la 
contractul de împrumut, dacã au fost aduse modificãri la acesta, în 
termen de 10 zile calendaristice de la semnarea acestora. Aceste 
documente vor fi însoţite de formularul 1 "Raport privind finanţãrile 
rambursabile primite" şi de formularul 1A "Scadenţarul estimativ al 
tragerilor şi al plãţilor aferente finanţãrii rambursabile", 
prezentate în anexa nr. 2, cu excepţia titlurilor de stat lansate de 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru care înregistrarea se 
realizeazã de direcţia de specialitate din minister. Modul de 
completare a formularelor este cel redat pe versoul fiecãrei file a 
formularelor. 
    2. Beneficiarii de finanţãri rambursabile care constituie datoria 
publicã guvernamentalã, în conformitate cu prevederile art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, vor raporta, pânã la data de 15 a lunii de 
raportare, pe perioada de utilizare şi de rambursare a finanţãrii 
rambursabile, informaţii privind datoria contractatã/garantatã pentru 
luna anterioarã şi estimãri trageri/utilizãri estimative pentru luna 
curentã şi cumulat pentru urmãtoarele 3 luni, corespunzãtor 
formularului 2 "Situaţia finanţãrii rambursabile la data de....", 
prezentat în anexa nr. 2. Acest formular se raporteazã şi în cazul în 
care pentru fiecare tragere existã câte o schemã de rambursare, cu 
menţiunea cã este aferent tragerii respective. Acest formular se 
transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor lunar, indiferent dacã 
în cursul lunii de raportare au fost sau nu au fost efectuate trageri 
ori plãţi în contul finanţãrii rambursabile. Modul de completare este 
cel redat pe versoul fiecãrei file a formularelor. 
    3. În completare la formularul 2 menţionat la pct. 2, beneficiarii 
finanţãrilor rambursabile, ordonatori de credite ai bugetului de stat, 
bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor 
pentru şomaj, care constituie datoria publicã guvernamentalã în 
conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. 64/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 



vor raporta pe perioada de utilizare şi de rambursare a finanţãrii 
rambursabile, pânã la data de 10 a lunii de raportare, informaţii 
privind execuţia bugetarã aferentã cheltuielilor din credite interne 
şi externe pentru luna anterioarã şi estimãri pentru luna curentã şi 
cumulat pentru urmãtoarele 3 luni, corespunzãtor formularului 2 A 
"Execuţie bugetarã aferentã cheltuielilor cu intrãrile din credite 
interne şi externe în luna.....şi cumulat, precum şi cheltuieli 
estimative pentru perioada urmãtoare". 
    4. Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanţia statului 
sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi 
subîmprumutate, a cãror rambursare se efectueazã de la bugetul de 
stat, au obligaţia sã transmitã, în scris, Ministerului Economiei şi 
Finanţelor - Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã, în 
douã zile lucrãtoare dupã efectuarea tragerilor din împrumut, 
respectiv a efectuãrii cheltuielilor aferente acestora, urmãtoarele 
informaţii: 
    a) beneficiarul; 
    b) anul contractãrii; 
    c) destinaţia creditului; 
    d) valoarea creditului; 
    e) data efectuãrii tragerii/plãţii; 
    f) tragerea/plata în valuta de contract; 
    g) echivalentul în lei la data înregistrãrii în contabilitate. 
    Pentru împrumuturile contractate de la instituţiile financiare 
internaţionale se raporteazã cheltuiala efectivã care se 
înregistreazã/greveazã bugetul de stat. 
    5. Începând cu 1 ianuarie 2009, beneficiarii de împrumuturi, 
ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor 
sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj, care 
constituie datoria publicã guvernamentalã în conformitate cu 
prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007, 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor raporta, pânã la data 
de 10 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare a finanţãrii 
rambursabile, numai informaţii privind execuţia bugetarã aferentã 
cheltuielilor din credite interne şi externe pentru luna anterioarã şi 
estimãri pentru luna curentã şi cumulat pentru urmãtoarele 3 luni, 
corespunzãtor formularului 2 A "Execuţia bugetarã aferentã 
cheltuielilor din credite interne şi externe în luna.....şi cumulat, 
precum şi cheltuieli estimative pentru perioada urmãtoare". 
    6. Începând cu 1 ianuarie 2009, serviciul datoriei publice 
guvernamentale care se acoperã de la bugetul de stat, bugetul 
asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj se 
înregistreazã de direcţia de specialitate din Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, fãrã a mai fi necesarã completarea formularelor 1, 1 A şi 
2. 



    7. Raportãrile finanţãrilor rambursabile care constituie datorie 
publicã guvernamentalã se vor efectua pentru fiecare instrument de 
datorie (iar în cazul împrumuturilor, pe fiecare împrumut), cu 
specificarea numãrului atribuit în subregistrul datoriei respectiv. 
Formularele vor fi completate în concordanţã cu prevederile 
acordului/contractului finanţãrii rambursabile contractate direct sau 
garantate, acordului de împrumut subsidiaraacordului de împrumut 
subsidiar şi de garanţie, acordului de implementare, acordului 
subsidiar, dupã caz, încheiate, cu datele din evidenţa contabilã 
proprie a beneficiarilor sau cu alte documente aprobate legal, care se 
referã la împrumuturile care fac obiectul raportãrilor. 
    8. În formularele 1, 1A şi 2, la rândul "Operatorul economic 
raportoraautoritatea administraţiei publice centrale sau locale 
raportoare" se va completa denumirea exactã şi completã a operatorului 
economic ori a autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale, 
semnatar/semnatarã alaa acordului de împrumut subsidiar sau alaa 
convenţiei de garantare, alaa acordului de implementare sau alaa 
acordului subsidiar. 
    9. Raportarea se face de cãtre semnatarul acordului de împrumut 
subsidiar sau al convenţiei de garantare, al acordului de implementare 
sau al acordului subsidiar, chiar dacã acesta, la rândul lui, încheie 
subcontracte cu alţi beneficiari finali ai finanţãrii rambursabile. 
 
    9^1. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de 
cãtre FNGCIMM în cadrul Programului guvernamental «Prima casã», 
FNGCIMM va raporta MFP Formularul 1 «Prima casã» «Garanţiile acordate 
de cãtre FNGCIMM» şi Formularul 1A «Prima casã» - «Scadenţarul 
rambursãrilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de 
FNGCIMM» cu informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare 
prezentate cumulat pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor 
raporta rambursãrile de rate de capital efectuate în luna de 
raportare, cumulat pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 2 
«Prima casã» «Rambursãrile de rate de capital efectuate în contul 
împrumuturilor garantate de cãtre FNGCIMM». Formularele 1, 1A şi 2 
sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM va raporta MFP informaţiile 
privind garanţiile emise în luna de raportare pânã în penultima zi a 
lunii urmãtoare lunii pentru care se face raportarea. 
 
---------- 
    Pct. 9^1 al cap. II a fost introdus de pct. 3 al art. I din 
ORDINUL nr. 2.492 din 17 august 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL 
nr. 581 din 20 august 2009. 
 
    10. Dupã contractarea sau garantarea finanţãrii rambursabile de 
cãtre unitãţile administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la 



data intrãrii în vigoare a contractului respectiv, autoritãţile 
executive ale administraţiei publice locale au obligaţia de a 
transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor copii de pe fiecare 
document care atestã, dupã caz, contractarea sau garantarea finanţãrii 
rambursabile, şi anume: 
    a) contractulaacordul aferent angajãrii directe a finanţãrii 
rambursabile, însoţit de toate anexele la acesta; 
    b) contractulaacordul de garantare sau alte documente care atestã 
garantarea, doar în cazul garantãrii împrumuturilor contractate de 
operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unitãţii 
administrativ-teritoriale; 
    c) actulaactele adiţionalaadiţionale, dacã au fost aduse 
modificãri la contractul/contracteleaacordulaacordurile prevãzute la 
lit. a) şi b), cu respectarea clauzelor contractuale. 
    Autoritãţile executive ale administraţiei publice locale vor 
transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor, în copie, şi 
înregistrarea documentelor menţionate în Registrul de evidenţã a 
datoriei publice locale a unitãţii administrativ-teritoriale sau în 
Registrul de evidenţã a garanţiilor locale a unitãţii administrativ-
teritoriale, dupã caz. 
    În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 
273/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu pct. 
12.2.3. din normele metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului 
nr. 1.470/2007, pe perioada utilizãrii şi rambursãrii finanţãrii 
contractate direct sau garantate, autoritãţile executive ale 
administraţiei publice locale vor transmite Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, lunar, pânã la data de 15 a lunii, informaţii pentru luna 
anterioarã prin formularul "Situaţia privind finanţarea rambursabilã 
contractatã direct, fãrã garanţia statului, sau garantatã de unitatea 
administrativ-teritorialã", ale cãrui model şi mod de completare sunt 
prezentate în anexa nr. 3. 
    Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, 
pãstreazã doar raportãrile lunare privind datoria publicã localã 
aferente anului curent şi pe cele aferente anului anterior celui de 
raportare, transmise de autoritãţile executive ale administraţiei 
publice. Raportãrile lunare primite de Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, datate de emitenţi anterior perioadei menţionate, se 
distrug. 
    11. Nerespectarea obligaţiilor de raportare de cãtre beneficiarii 
finanţãrilor rambursabile care constituie datorie publicã 
guvernamentalã şi localã constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu 
amenzile prevãzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. 64/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 
Rãspunderea pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor 
privind datoria publicã guvernamentalã şi localã, care stau la baza 



înregistrãrilor fãcute de Ministerul Economiei şi Finanţelor, revine 
furnizorilor de informaţii. 
 
    12. Se autorizeazã Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, prin 
aparatul propriu şi prin unitãţile sale subordonate, sã efectueze 
controale periodice în baza sesizãrilor transmise de direcţiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru 
verificarea raportãrilor transmise de beneficiarii finanţãrilor 
rambursabile care constituie datorie publicã guvernamentalã, sã aplice 
contravenţiile şi sã încaseze amenzile menţionate mai sus, care se vor 
face venit la bugetul de stat. 
 
 
    12. Se autorizeazã Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, prin 
aparatul propriu şi prin unitãţile sale subordonate, sã efectueze 
controale periodice în baza sesizãrilor transmise de direcţia de 
specialitate din cadrul MFP, pentru verificarea raportãrilor transmise 
de beneficiarii finanţãrilor rambursabile care constituie datorie 
publicã guvernamentalã şi localã, sã aplice contravenţiile şi sã 
încaseze amenzile menţionate mai sus, care se vor face venit la 
bugetul de stat. 
 
--------- 
    Pct. 12 al cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. I din 
ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
327 din 18 mai 2010. 

 ANEXA 2 
    ------- 
la normele metodologice 
----------------------- 
 
     - model - 
 
     FORMULARUL 1 
 
                                RAPORT 
              privind finanţãrile rambursabile primite 
           (date generale aferente finanţãrii rambursabile) 
 
    Operatorul economic raportoraautoritatea administraţiei publice 
centrale sau locale raportoare ....................... 
    Descrierea finanţãrii rambursabile 
...................................... 
    Nr. de referinţã al finanţãrii rambursabile 
............................. 
    Creditor/Finanţator ............. Ţara 



.................................. 
    Data semnãrii 
......................................................... 
    Data intrãrii în vigoare ...... Data estimativã a ultimei trageri 
....... 
    Suma finanţãrii rambursabile 
............................................ 
    Valuta de contract 
...................................................... 
    Obiectul finanţãrii rambursabile 
....................................... 
    Denumirea operatorului economic împrumutataautoritatea 
administraţiei publice locale împrumutatã/CUI (în cazul în care este 
altul decât cel care raporteazã) ................ 
    Sectorul economic al beneficiarului finanţãrii 
.......................... 
    Acordul de împrumut subsidiaraacordul de împrumut subsidiar şi 
garanţie - nr. ......./data 
    Pentru garanţiile acordate de Guvernul României se completeazã: 
    Numãrul garanţiei 
....................................................... 
    Data emiterii garanţiei 
................................................ 
    Banca administrator al finanţãrii rambursabile 
.......................... 
    Convenţia de garantare nr. 
......../..................................... 
    Durata finanţãrii rambursabile ............., din care: 
    perioada de graţie 
..................................................... 
    perioada de rambursare 
................................................. 
    I. Rambursare: 
    - tip (rate egale, rate inegale, într-o singurã ratã); 
    - moneda; 
    - periodicitate (trimestrial, semianual, anual, neregulat etc.); 
    - locul plãţii; 
    - datele de platã. 
    II. Dobânda perceputã: 
    - tip (variabilã sau fixã); 
    - rata aplicabilã sau procentul; 
    - marja aplicabilã; 
    - nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de 
zile); 
    - periodicitate (lunar, trimestrial, semianual); 
    - data şi locul de stabilire (pentru dobânda variabilã - cu X zile 
înainte de scadenţã etc); 
    - datele de platã; 
    - convenţia aplicabilã privind ziua lucrãtoare pentru efectuarea 
plãţii (anterioarã/urmãtoare etc). 
    III. Comisioane aferente împrumutului: 
    - tip (iniţial, de angajament, de management, de risc, de amânare, 



de anulare, de suspendare, de platã anticipatã etc); 
    - comisionul la fondul de risc; 
    - procent sau suma absolutã; 
    - nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de 
zile); 
    - periodicitate (unic - precizându-se, dupã caz, datele exacte de 
platã, lunar, trimestrial, semianual etc); 
    - baza la care se aplicã (total împrumut, valoare tranşã etc). 
    IV. Penalizãri percepute de finanţator pentru neachitarea la 
scadenţã a serviciului datoriei publice sau a altor obligaţii asumate 
în cadrul împrumutului (tip, procent, bazã de calcul, mod de calcul 
etc). 
    Pentru creditele furnizor sau oriunde este cazul se completeazã în 
plus cu: numele asigurãtorului (agenţia de credit de export) 
tranzacţiei din partea creditorului, prima de asigurare perceputã, 
locul plãţii. 
    Numele persoanei care poate fi contactatã pentru informaţii 
ulterioare: 
    Numele ................ Funcţia ............. 
    Adresa ................ Telefon ............. 
    Fax ............... Telex .............. 
 
    Data .......... Semnãtura 
 
    Numele ...................................... 
    Funcţia ...................................... 
    Adresa ...................................... 
    Telefon ...................................... 
    Fax ......................................... 
 
    Anexe: - Contractul de împrumut/credit; 
    - (Formularul 1A "Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al 
plãţilor aferente finanţãrii rambursabile") 
 
    Modul de completare a formularului 1 
 
    1. Formularul 1 se întocmeşte şi se raporteazã în termen de 10 
zile de la intrarea în vigoare a creditului şi ori de câte ori apar 
modificãri în ceea ce priveşte datele menţionate, împreunã cu 
urmãtoarele anexe: 
    - Contractul de împrumut/credit; 
    - Scadenţarul estimativ al plãţilor de dobânzi şi comisioane; 
    - Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al plãţilor de capital; 
    - actele adiţionale. 
    2. "Operatorul economic raportoraautoritatea administraţiei 
publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completã 
a operatoruluiaa autoritãţii administraţiei publice centrale sau 
locale care raporteazã finanţarea rambursabilã. 
    3. "Descrierea finanţãrii rambursabile": se înscriu informaţii 
referitoare la tipul instrumentului de datorie, denumirea finanţãrii 
din acordul de finanţare, inclusiv destinaţia acesteia. 



    4. "Nr. finanţãrii rambursabile": se înscrie codul de identificare 
al împrumutului alocat de banca creditoare. 
    5. "Creditor/Finanţator": se înscrie denumirea sau numele 
creditorului/finanţatorului. 
       Dacã este un grup de bãnci, se indicã numele bãncii 
conducãtoare (principale). 
    "Ţara": se înscrie denumirea ţãrii în care este localizat 
creditorul. Se înscrie ţara de reşedinţã, şi nu cea de origine a 
creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mult de un creditor 
localizat în ţãri diferite se menţioneazã cuvântul "multiple". În 
cazul unui organism financiar internaţional nu trebuie menţionatã ţara 
în care îşi are sediul general, ci doar numele organismului. 
    6. "Data semnãrii": se înscrie data la care a fost semnat acordul 
de finanţare. 
    7. "Împrumutat/Debitor/CUI": se înscrie denumirea beneficiarului 
finanţãrii rambursabile, care semneazã acordul/contractul de finanţare 
în cazul finanţãrilor garantate de stat sau acordul de împrumut 
subsidiar în cazul finanţãrilor rambursabile contractate de stat şi 
subîmprumutate şi asigurã derularea finanţãrii rambursabile, precum şi 
codul unic de înregistrare. 
    8. "Data intrãrii în vigoare": se înscrie data intrãrii în vigoare 
a acordului de finanţare, comunicatã de banca finanţatoare. 
    9. "Data estimativã a ultimei trageri": se va înscrie data 
estimativã a ultimei trageri prevãzute în acordul de finanţare. 
    10. "Suma finanţãrii rambursabile": se completeazã suma exactã, la 
nivel de unitãţi şi de zecimale, aşa cum este prevãzutã în acordul de 
finanţare. 
    11. "Valuta de contract": se înscrie valuta în care se va acorda 
finanţarea rambursabilã, prevãzutã în acordul de finanţare. 
    12. "Denumirea operatorului economic împrumutat": se înscrie 
denumirea beneficiarului finanţãrii rambursabile. 
    13. "Sectorul economic al beneficiarului finanţãrii": se indicã 
sectorul din economie cãruia îi este destinatã finanţarea şi scopul 
acesteia. 
    14. "Banca românã administrator al finanţãrii rambursabile": se 
înscrie denumirea bãncii române prin care se va derula finanţarea 
rambursabilã. 
    15. "Acordul de împrumut subsidiaraacordul de împrumut subsidiar 
şi garantare/Convenţia de garantare": se înscriu numãrul şi data 
contractului/convenţiei încheiat/încheiate între beneficiarul 
finanţãrii şi garant. 
    16. "Durata finanţãrii rambursabile": se înscrie perioada pentru 
care este acordatã finanţarea, în cadrul cãruia se specificã atât 
perioada de graţie, cât şi perioada de rambursare. 
    17. "Rambursare": se indicã condiţiile de rambursare prevãzute în 
acordul de finanţare, indiferent de denumirea acestuia, şi în plus se 
anexeazã graficul de rambursare stabilit cu finanţatorul. 
    18. "Dobânda": se indicã datele aferente dobânzii percepute, 
astfel cum sunt prevãzute în acordul de finanţare, indiferent de 
denumirea acestuia. 
    19. "Comision": se indicã comisoanele percepute conform termenilor 
prevãzuţi în acordul de finanţare, indiferent de denumirea acestuia. 



    20. "Numãrul garanţiei": se înscrie numãrul din Subregistrul 
datoriei publice guvernamentale garantate. 
    21. "Data emiterii garanţiei": se înscrie data înregistratã în 
Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate. 
    22. "Numele persoanei care poate fi contactatã pentru informaţii 
ulterioare": se înscriu numele persoanei care face raportarea, funcţia 
acesteia, adresa, telefonul, faxul, telexul, data completãrii 
formularului, precum şi semnãtura raportorului, iar la primire, numele 
persoanei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care asigurã 
ţinerea evidenţei finanţãrii rambursabile, funcţia acesteia, adresa, 
telefonul, faxul. La prezentarea formularului completat la Ministerul 
Economiei şi Finanţelor se înscriu de cãtre acesta data primirii şi 
numãrul finanţãrii rambursabile atribuit prin Subregistrul datoriei 
publice guvernamentale. 
 
 
    FORMULARUL 1A 
 
                     SCADENŢARUL ESTIMATIV 
       al tragerilor şi al plãţilor aferente finanţãrii rambursabile 
 
    Operatorul economic raportoraautoritatea administraţiei publice 
centrale sau locale raportoare ....................... 
    Denumirea finanţãrii rambursabile 
................................... 
    Numãrul de referinţã al finanţãrii rambursabile 
..................... 
    Creditor/Finanţator ................ Ţara 
........................... 
    Data semnãrii 
...................................................... 
    Data estimativã a ultimei trageri 
.................................. 
    Suma finanţãrii (în valuta de contract) 
............................ 
    1. Trageri stabilite conform acordului de finanţare sau estimate 
de operatorul economic raportor, dupã caz: 
    a) [] pentru întreaga sumã a creditului existã o singurã schemã de 
amortizare; 
    b) [] pentru fiecare tragere existã câte o schemã de amortizare. 
    Graficul estimativ al tragerilor: 
*T* 
 
         ┌────────────┬───────────┬──────────────┐
         │  Tragere   │  Data     │   Valoare    │
         ├────────────┼───────────┼──────────────┤
         ├────────────┼───────────┼──────────────┤
         ├────────────┼───────────┼──────────────┤
         │   Total    │           │              │
         └────────────┴───────────┴──────────────┘



 
*ST* 
    2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite: 
    Atenţie! Sumele se completeazã exact (la nivel de unitãţi şi de 
zecimale). 
    a) Graficul de amortizare: 
 
*T* 
 
       ┌────────────┬───────┬──────────┬─────────────────┐ 
       │  Rata de   │ Data  │ Valoare  │ % din valoarea  │ 
       │  capital   │       │          │   împrumutului  │ 
       ├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤ 
       ├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤ 
       ├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤ 
       │    Total   │       │          │                 │ 
       └────────────┴───────┴──────────┴─────────────────┘ 

 
*ST* 
 
    Modul de completare a formularului 1A 
 
    Formularul 1A se întocmeşte şi se raporteazã în termen de 10 zile 
de la intrarea în vigoare a creditului şi ori de câte ori apar 
modificãri în ceea ce priveşte informaţiile prevãzute în acesta. 
    "Operatorul economic raportoraautoritatea administraţiei publice 
centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completã a 
operatorului economicaa autoritãţii administraţiei publice centrale 
sau locale care raporteazã finanţarea rambursabilã. 
    "Denumirea finanţãrii rambursabile": se completeazã cu informaţii 
referitoare la tipul instrumentului de datorie, denumirea finanţãrii 
din acordul de finanţare, inclusiv destinaţia acesteia. 
    "Numãrul de referinţã al finanţãrii rambursabile": se înscrie 
codul de identificare al împrumutului, alocat de banca creditoare. 
    "Creditor/Finanţator": se înscrie denumirea sau numele 
creditorului/finanţatorului. 
    Dacã este un grup de bãnci, se va indica numele bãncii 
conducãtoare (principale). 
    "Ţara": se înscrie denumirea ţãrii în care este localizat 
creditorul. Se înscrie ţara de reşedinţã, şi nu cea de origine a 
creditorului. Pentru finanţãrile cu mai mult de un creditor localizat 
în ţãri diferite se menţioneazã cuvântul "multiple". În cazul unui 
organism financiar internaţional nu trebuie menţionatã ţara în care 
îşi are sediul general, ci doar numele organismului. 
    "Data semnãrii": se înscrie data la care a fost semnat acordul de 
finanţare. 



    "Data estimativã a ultimei trageri": se înscrie data estimativã a 
ultimei trageri prevãzute în acordul de finanţare. 
    "Suma finanţãrii (în valuta de contract)": se completeazã suma 
exactã, la nivel de unitãţi şi de zecimale, aşa cum este prevãzutã în 
acordul de finanţare. 
    "Trageri": se va bifa una dintre cele doua variante: a) sau b). 



Guvernul României 

 

HOTĂRÂRE Nr. 925 din 19 iulie 2006 

 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 

 

Cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în: 

H.G. Nr. 219/23.03.2012 Publicată în M.Of. Nr. 197/26.03.2012 
 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 303 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, 
 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

    Cap. I 

    Dispoziţii generale 

 

    Art. 1 - Se aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă. 

    Art. 2 - (1) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin 

prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 

    (2) În cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de 

urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în 

procesul de atribuire, de a promova concurenţa dintre operatorii economici, precum şi de a 

garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici 

care participă la atribuirea contractului. 

    (3) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine 

existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care 

constată apariţia unor astfel de situaţii, cum ar fi cele prevăzute la art. 67 - 70 din ordonanţa 

de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel 

de împrejurare, adoptând potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, 

încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a 

procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea. 

    (4) Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile. 

    Art. 3 - (1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin compartimentul 

intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, organizat conform art. 

3041 din ordonanţa de urgenţă, are următoarele atribuţii principale: 

    a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca 

instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie; 
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    b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de 

atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 

    c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

ordonanţa de urgenţă; 

    d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; 

    e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. 

    (2) Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea 

compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de 

complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de 

atribuire. 

    (3) Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, 

conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire 

şi/sau aplicării procedurii de atribuire. 

    (4) Ofertantului câştigător nu i se poate impune să suporte taxe, comisioane sau onorarii de 

orice fel pentru plata consultantului care prestează serviciile respective. 

    Art. 4 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor 

publice. 

    (2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la 

sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-

cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului 

următor. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al 

achiziţiilor publice, de a ţine cont de: 

    a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; 

    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 

    c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. 

    (4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi 

definitiva programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de 

posibilităţile de atragere a altor fonduri. 

    (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii 

referitoare la: 

    a) obiectul contractului/acordului-cadru; 

    b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 

    c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro; 

    d) procedura care urmează să fie aplicată; 

    e) data estimată pentru începerea procedurii; 

    f) data estimată pentru finalizarea procedurii; 

    g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. 

    (6) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să lanseze un sistem dinamic de 

achiziţii publice, aceasta are obligaţia de a preciza această intenţie în programul anual al 

achiziţiilor publice. 

    (7) Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de conducătorul autorităţii 

contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-

contabil. 

    (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în 

programul anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă conform 

prevederilor alin. (7). 

    (9) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesităţi 

ce nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora 

în program este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare. 



    Art. 5 - (1) În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de 

încadrare prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru 

cumpărarea directă intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante. 

    (2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a elabora o 

notă justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată 

este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau, în 

cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. 

    (3) Nota justificativă se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, conform 

atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului juridic, şi constituie un înscris 

esenţial al dosarului achiziţiei publice. 

    (4) În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte, nota justificativă 

trebuie să conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării, conform regulilor 

prevăzute în cap. II secţiunea a 2-a din ordonanţa de urgenţă, valorii contractului de achiziţie 

publică care urmează să fie atribuit. 

    Art. 6 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire 

numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire sau, după caz, documentaţia de 

concurs. 

    (2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în 

documentaţia de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să se întindă până la momentul 

încheierii contractului/acordului-cadru. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a 

ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară 

pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste 

activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Fără 

a afecta prevederile art. 93 alin. (3) şi asumându-şi implicaţiile prevederilor art. 97 alin. (4) 

lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, 

precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de 

prelungire. 

    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau 

de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de 

îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, 

următoarele condiţii: 

    a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au 

prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, 

precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare; 

    b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o 

clauză prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de 

produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această 

destinaţie; 

    c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a 

variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim 

prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii; 

    d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării 

duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia. 
 

    Cap. II 

    Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire 

 

    Secţiunea 1 

    Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie 
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    Art. 7 - Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt prevăzute la art. 176 din 

ordonanţa de urgenţă, au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric 

al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte 

posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi 

legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare. 

    Art. 8 - (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la 

procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor cerinţe 

minime de calificare, care: 

    a) nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie 

publică ce urmează să fie atribuit; 

    b) sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie 

publică ce urmează să fie atribuit. 

    (2) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi 

financiară ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională, astfel cum este prevăzut la art. 

178 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să 

motiveze aceste cerinţe, elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul 

achiziţiei. 

    Art. 9 - În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezumă că cerinţele minime de calificare 

sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce 

urmează să fie atribuit, dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi: 

    a) suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrări executate, 

incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă 

a experienţei lui similare, să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări 

ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit; 

    b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare decât valoarea 

estimată a contractului, multiplicată cu 2; 

    c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar "lichiditate generală" în cazul 

atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui 

contract cu executare succesivă, având o durată mai mare de 3 luni, dar pentru care plăţile 

aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data 

efectuării acestora; 

    d) nivelul indicatorului financiar "lichiditate generală" să depăşească cota de 100%, în 

cazul atribuirii unui contract care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la lit. c); 

    e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar "solvabilitate" în cazul în care 

operatorul economic a prezentat documente din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre 

situaţiile prevăzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanţa de urgenţă. 

    Art. 10 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe 

loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanţa de urgenţă şi cu condiţia de a preciza 

acest lucru în documentaţia de atribuire. 

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 

îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevăzute la art. 176 din 

ordonanţa de urgenţă, cu condiţia ca setul de cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii 

trebuie să le îndeplinească să fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte şi nu la întregul 

contract. 

    Art. 11 - (1) Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea 

contractantă trebuie să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire 

informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop, precum şi 

documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective. 
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    (2) Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a 

demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea 

pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă. 

    (21) În sensul prevederilor alin. (2), se consideră inclus în categoria mijloacelor edificatoare 

orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte entităţi abilitate prin lege în acest 

scop, în măsura în care sursa de date respectivă conţine informaţii actualizate. 

    (3) În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite 

documente prezentate, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita detalii, precizări sau 

confirmări suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauză, cât şi de la autorităţile 

competente care pot furniza informaţii în acest sens. În orice situaţie, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a asigura o perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea 

precizărilor/confirmărilor solicitate. 

    (4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din 

ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria 

răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele 

de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită 

de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de 

îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi 

sau altele asemenea. 

    (5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a 

prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 

cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în 

acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 

3 zile lucrătoare. 

    (6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a cărui ofertă este declarată 

câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, 

certificatele/documentele prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei 

publice. Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor 

ofertanţi numai dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a 

respectivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente. 

    (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de 

calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale 

subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul 

care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. 

    Art. 111*) - (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa 

de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori 

capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din 

partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere 

pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. 

    (2) Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 

186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un 

instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 

îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. 

    (3) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse 

efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, 

angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele 

respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în 

funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. 

    (4) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de 

calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de 
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produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea 

unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului 

de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze 

autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe 

parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea 

completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. 

    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) - (4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate 

autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta 

din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 

    (6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din 

contractul de achiziţie publică. 

_____________ 

    *) Art. 111 a fost introdus prin H.G. nr. 834/2009, publicată în M. Of. Nr. 515 din 27 iulie 

2009. 
 

    Art. 12 - (1) În prima etapă a licitaţiei restrânse, a dialogului competitiv, precum şi a 

negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a utiliza pentru selecţia/preselecţia candidaţilor numai criteriile prevăzute în 

anunţul de participare. 

    (2) Selecţia/preselecţia candidaţilor reprezintă un proces distinct care urmează procesului 

de calificare şi care are ca scop doar limitarea numărului de candidaţi calificaţi care vor 

depune oferta în etapa a doua a licitaţiei restrânse sau, după caz, care vor participa la 

dialog/negocieri. Selecţia/preselecţia se realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în 

parte a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce 

urmează să fie atribuit. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în anunţul de participare şi în 

documentaţia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza 

clasamentul candidaţilor ori de câte ori urmează să realizeze o selecţie/preselecţie a acestora. 

    (4) Prevederile art. 11 alin. (4), (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul etapei de 

selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă, dialog 

competitiv sau negociere. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Stabilirea criteriilor de atribuire 

 

    Art. 13 - (1) În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scăzut", astfel cum este 

prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, stabilirea ofertei câştigătoare se 

realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să 

fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de 

îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. 

    (2) Oferta care este declarată câştigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească specificaţiile 

tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de 

sarcini. 

    Art. 14 - (1) În cazul în care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic", astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de 

urgenţă, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de 

evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. 

    (2) Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luaţi în 

considerare în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic", se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor 
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reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile 

tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. 

    Art. 15 - (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare şi 

selecţie prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă ca factori de evaluare a ofertelor. 

    (2) Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are 

dreptul de a utiliza factori care: 

    a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează 

să fie atribuit; 

    b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin 

utilizarea factorului de evaluare respectiv. 

    (3) Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la 

distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o 

pondere care să reflecte în mod corect: 

    a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj 

calitativ ce poate fi punctat; sau 

    b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin 

asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul 

de sarcini. 

    (4) Atunci când stabileşte criteriile de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să fie în 

măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, elaborând 

în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei. 

    (5) În cazul în care, în cadrul unei proceduri, contractul este împărţit pe loturi, criteriul de 

atribuire utilizat, dacă este cazul, trebuie să fie acelaşi pentru toate loturile respective. 
 

    Cap. III 

    Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire 

 

    Secţiunea 1 

    Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006 

 

    Art. 16 - (1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire numai către Regia 

Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al 

României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. 

    (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a 

transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire şi către: 

    a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

    b) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP); în acest din urmă caz 

începând cu data de 30 septembrie 2006. 

    Art. 17 - Anunţurile prevăzute la art. 16 alin. (1) trebuie să conţină cel puţin informaţiile 

prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regulă, nu mai mult de 650 de 

cuvinte. 

    Art. 18 - (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) către 

Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se realizează printr-o solicitare adresată în scris, care 

trebuie să fie semnată de o persoană autorizată de autoritatea contractantă. 

    (2) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţurile transmise spre publicare în cel 

mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 

114 din ordonanţa de urgenţă, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţul respectiv 

în cel mult 3 zile de la data înregistrării. 
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    Art. 19 - (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor către Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene se realizează, până la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractantă, 

accesând în acest sens adresa de internet http://simap.europa.eu. 

    (2) Anunţurile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se 

redactează de autoritatea contractantă în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi 

trebuie să respecte noile formate standard adoptate de Comisia Europeană, disponibile la 

adresa de internet prevăzută la alin. (1). 

    Art. 20 - Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează 

numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet 

www.e-licitatie.ro. 

    Art. 21 - Până la data de 31 decembrie 2006, în cazul contractelor a căror valoare estimată 

este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 55 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, 

perioada cuprinsă între data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a - Achiziţii publice, şi data limită de depunere a ofertelor este identică cu 

perioada minimă de timp, prevăzută de ordonanţa de urgenţă, dintre data transmiterii spre 

publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau în SEAP şi data depunerii ofertelor. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006 

 

    Art. 22 - (1) După data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire, inclusiv pe cele 

de tip erată la respectivele anunţuri, către operatorul SEAP. 

    (2) Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai 

prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-

licitatie.ro. 

    Art. 23 - Anunţurile pentru care ordonanţa de urgenţă impune obligaţia publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă într-o limbă 

oficială a Uniunii Europene şi trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei 

Europene nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul 

procedurilor de atribuire prevăzute în directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE. 

    Art. 24 - (1) După transmiterea anunţurilor către operatorul SEAP, Autoritatea Naţională 

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a verifica 

anunţurile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare, în 

cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP. 

    (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are 

obligaţia ca, în termenul prevăzut la alin. (1), să comunice operatorului SEAP acceptul de 

publicare sau respingerea publicării anunţului. 

    Art. 25 - În cazul în care Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice constată, în cursul verificării anunţului transmis de autoritatea 

contractantă către operatorul SEAP, că în forma sau în conţinutul acestuia există erori ori 

omisiuni, aceasta are obligaţia: 

    a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anunţului; 

    b) de a informa autoritatea contractantă asupra deciziei de respingere a publicării 

anunţului, motivând decizia respectivă şi indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi 

remediate. 

    Art. 26 - (1) Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate 

conform prevederilor art. 25 sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de 

transmitere şi verificare prevăzute în prezenta secţiune. 
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    (2) În cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de 

informaţiile deja publicate, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare 

un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Comisiei 

Europene nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul 

procedurilor de atribuire prevăzute în directivele nr. 17/2004/CE şi 18/2004/CE. 

    Art. 27 - (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea 

contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără 

obţinerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    (2) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea anunţurilor spre publicare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în formatul standard adoptat de Comisia Europeană şi 

în cel mult o zi lucrătoare de la obţinerea acceptului de publicare. 

    (3) Atunci când stabileşte perioadele limită pentru depunerea ofertelor, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 3 zile lucrătoare, necesară 

pentru verificarea anunţurilor de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene de către operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) şi (3) 

din ordonanţa de urgenţă. 

    Art. 28 - Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP, în cel mult două 

zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în nici un caz înainte de data 

transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile 

ordonanţei de urgenţă impun această obligaţie. 

    Art. 29 - *** Abrogat prin H.G. nr. 834/2009 

    Art. 30 - *** Abrogat prin H.G. nr. 834/2009 

 

    Cap. IV 

    Aplicarea procedurilor de atribuire 

 

    Secţiunea 1 

    Licitaţia deschisă 

 

    Art. 31 - (1) În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data 

limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui 

operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire. 

    (2) - (3) *** Abrogate prin H.G. nr. 834/2009 

    Art. 32 - (1) În cazul în care autoritatea contractantă primeşte solicitări de clarificare cu 

privire la prevederile documentaţiei de atribuire, aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste 

solicitări, respectând prevederile art. 78 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă. 

    (2) În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor 

economici prin asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în 

SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia, respectând prevederile art. 78 alin. (2) din 

ordonanţa de urgenţă, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură 

cu documentaţia de atribuire, prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura 

accesul direct şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la fişierul iniţial. 

    Art. 33 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte 

documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare. 

În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de 

participare, care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial 

pentru deschiderea ofertelor. 

    (2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. 
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    (3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia 

celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: 

    a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite 

în anunţul de participare; 

    b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de 

valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. 

    (4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii 

comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care 

se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la 

deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista 

documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. Autoritatea contractantă are 

obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici 

participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent 

dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. 

    (5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. 216 din ordonanţa de 

urgenţă, trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP. 

    (6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu 

privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe 

ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 

    Art. 34 - (1) În cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută 

obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 

176 din ordonanţa de urgenţă, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de 

îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. 

    (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din 

punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor 

financiare pe care le implică. 

    (3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de 

sarcini. 

    (4) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. 

    Art. 35 - Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia 

de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor 

prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt 

acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, sau pentru demonstrarea conformităţii 

ofertei cu cerinţele solicitate. 

    Art. 36 - (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 

    a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3); 

    b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de 

calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 

11 alin. (4) - (5), documente relevante în acest sens; 

    b1) *** Abrogată prin H.G. nr. 834/2009 

    c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi 

luată în considerare din următoarele motive: 

    - în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor 

oferte alternative; 

    - respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; 

    d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de 

muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu 

prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; 
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    e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 

comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de 

fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; 

    e1) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 

comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de 

fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se 

constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: 

    - preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în 

anunţul/invitaţia de participare; 

    - încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi 

ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu 

anumite praguri valorice; 

    f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că 

oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, 

astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi 

solicitaţi prin caietul de sarcini. 

    (2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 

    a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; 

    b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea 

contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase 

pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu 

acceptă renunţarea la clauzele respective; 

    c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe 

şi care nu pot fi justificate; 

    d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta 

este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind 

imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. 

    Art. 361*) - (1) În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă 

prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, 

executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din 

valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt 

cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a) - e) şi alin. (2), 

atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor 

respective. 

    (2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent 

neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a 

efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din 

ordonanţa de urgenţă. 

    (3) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va 

solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia 

stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul 

procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile 

implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 

    (4) În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot 

justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 

alin. (1) lit. f). 

_____________ 

    *) Art. 361 a fost introdus prin H.G. nr. 1.337/2006, publicată în M. Of. Nr. 817 din 4 

octombrie 2006. 
 



    Art. 37 - (1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 36 

sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. 

    (2) Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza 

criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

    Art. 38 - (1) Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă are dreptul 

de a organiza o etapă finală de licitaţie electronică, dar numai în cazul în care a luat această 

decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anunţat decizia respectivă 

în anunţul de participare, iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute 

la art. 164 din ordonanţa de urgenţă. 

    (2) Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate 

de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din 

ordonanţa de urgenţă. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai 

ofertanţi care au depus oferte admisibile. 

    (4) În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică, clasamentul final se stabileşte 

luând în considerare şi rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul 

etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul 

participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acest 

caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a). 

    Art. 39 - (1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a 

elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, un raport al 

procedurii de atribuire, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de 

persoana desemnată în acest scop. 

    (2) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia 

de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor în legătură cu rezultatul 

aplicării procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206 - 208 din ordonanţa de urgenţă. 

    Art. 40 - Procedura de licitaţie deschisă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor 

electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice 

adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Licitaţia restrânsă 

 

    Art. 41 - În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de 

depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator 

economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare 

la procedura de atribuire. 

    Art. 42 - După expirarea datei limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are 

dreptul de a stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie 

prevăzute în anunţul de participare. 

    Art. 43 - (1) *** Abrogat prin H.G. nr. 834/2009 

    (2) După ce a finalizat selecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora 

un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de 

persoana desemnată în acest scop. 

    (3) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia 

de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul 

selecţiei, conform prevederilor art. 206 - 208 din ordonanţa de urgenţă. 

    Art. 44 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la 

etapa a doua a licitaţiei restrânse concomitent tuturor candidaţilor selectaţi, respectând 

prevederile art. 87 - 89 din ordonanţa de urgenţă. 
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    (2) Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, 

iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă. 

    (3) În cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse, prevederile art. 31 - 39 se aplică în mod 

corespunzător. 

    Art. 45 - Procedura de licitaţie restrânsă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor 

electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice 

adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 
 

    Secţiunea a 3-a 

    Dialogul competitiv 

 

    Art. 46 - Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 94 din ordonanţa de urgenţă. 

Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, 

care devine parte a dosarului achiziţiei publice. 

    Art. 47 - În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de 

depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator 

economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare 

la procedura de atribuire. 

    Art. 48 - (1) *** Abrogat prin H.G. nr. 834/2009 

    (2) După ce a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a 

elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante 

sau de persoana desemnată în acest scop. 

    (3) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia 

de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul 

preselecţiei, conform prevederilor art. 206 - 208 din ordonanţa de urgenţă. 

    Art. 49 - (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de 

întâlniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu 

scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, 

problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârşitul 

fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligaţia consemnării problemelor discutate şi 

aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă. 

    (2) Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile, obiectivele şi 

constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia 

descriptivă. 

    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a include în documentaţia descriptivă 

posibilitatea acordării de prime participanţilor la dialog. Primele se stabilesc în limita 

bugetului disponibil al autorităţii contractante şi în funcţie de cheltuielile specifice implicate 

de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputând depăşi 2% din 

valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit. 

    (4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a cărui ofertă este, în final, 

declarată câştigătoare. 

    Art. 50 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul şi în runde 

intermediare, care au ca scop reducerea succesivă a numărului de soluţii discutate, dacă sunt 

îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    a) această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia descriptivă; 

    b) numărul participanţilor la dialog este suficient de mare, astfel încât o astfel de reducere 

să nu afecteze concurenţa reală. 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza, după 

ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi au fost clarificate o parte dintre aspectele 
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prevăzute la art. 49 alin. (1), runde intermediare în care participanţii la dialog urmează să 

prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la 

modalitatea de desfăşurare a rundei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili 

şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi. 

    (4) După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la 

dialog, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un nou raport intermediar, care se 

aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop. 

    (5) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia 

de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la 

rezultatul rundei intermediare, conform prevederilor art. 206 - 208 din ordonanţa de urgenţă. 

    (6) Următoarea runda de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie 

după finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanţii rămaşi în competiţie, 

odată admişi ca urmare a organizării unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul 

rundelor următoare sau atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate 

prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat, decât în sensul 

îmbunătăţirii acestora. 

    Art. 51 - În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate 

finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, autoritatea contractantă are dreptul de a anula 

procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 

209 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă. 

    Art. 52 - (1) În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanţii trebuie să depună 

oferte pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare. 

    (2) Prevederile art. 31 - 39 se aplică în mod corespunzător. 
 

    Secţiunea a 4-a 

    Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

 

    Art. 53 - (1) Înainte de iniţierea procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui 

anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor 

prevăzute la art. 110 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin 

elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei 

publice. 

    (2) În cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractantă nu are obligaţia 

verificării condiţiilor prevăzute la alin. (1), în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 

251 din ordonanţa de urgenţă. 

    Art. 531*) - În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită 

de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui 

operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de 

participare la procedura de atribuire. 

_____________ 

    *) Art. 531 a fost introdus prin H.G. nr. 834/2009, publicată în M. Of. Nr. 515 din 27 iulie 

2009. 
 

    Art. 532*) - (1) După ce s-a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are 

obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii 

contractante sau de persoana desemnată în acest scop. 

    (2) Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia 

de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul 

preselecţiei, conform prevederilor art. 206 - 208 din ordonanţa de urgenţă. 

_____________ 
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    *) Art. 532 a fost introdus prin H.G. nr. 834/2009, publicată în M. Of. Nr. 515 din 27 iulie 

2009. 
 

    Art. 54 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a organiza, în cadrul etapei a doua a 

procedurii de atribuire, întâlniri cu fiecare candidat preselectat în parte, în cadrul cărora se 

desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi la cea financiară. 

    (2) Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaţia de a prezenta, în funcţie de 

necesităţile, obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea 

evidenţiate în documentaţia descriptivă, o propunere de ofertă preliminară, care va constitui 

punctul de pornire al negocierilor. 

    (3) Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia 

la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri 

comisia are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un 

proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către toţi participanţii la negocieri. 

    Art. 55 - În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentaţia descriptivă, iar 

numărul de participanţi la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului 

de participanţi să nu afecteze concurenţa reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula 

negocierile în runde succesive, după un model similar cu cel prevăzut pentru dialogul 

competitiv. 

    Art. 56 - (1) Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la 

negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt 

care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă. 

    (2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constată că nu se înregistrează 

îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta 

are dreptul de a stabili o întâlnire finală, cu fiecare participant în parte. În cadrul acestei 

întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale 

tehnice şi financiare, pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire. 
 

    Secţiunea a 5-a 

    Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

 

    Art. 57 - Înainte de iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor 

prevăzute la art. 122 sau, după caz, la art. 252 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării 

se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a 

dosarului achiziţiei publice. 

    Art. 58 - Iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare se realizează prin transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri către unul 

sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulţi operatori economici. 

    Art. 59 - (1) În cazurile prevăzute la art. 122 lit. f) şi la art. 252 lit. f) din ordonanţa de 

urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona numai acele categorii de produse 

fungibile care sunt cotate pe piaţă la disponibil; în această situaţie, prevederile art. 58 nu sunt 

aplicabile, procedura fiind iniţiată prin transmiterea către bursă a ordinului de cumpărare. 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se înţelege bunurile determinate 

generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale. 

    (3) Oferta câştigătoare este aceea care, la finalul tranzacţiei în ringul bursei, a prezentat cel 

mai scăzut preţ pentru produsul respectiv. 

    Art. 60 - În cazurile prevăzute la art. 122 lit. g) şi la art. 252 lit. g) din ordonanţa de 

urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona produse prin participarea la 

procedura specifică organizată în acest sens asupra operatorului economic aflat în lichidare, 

în condiţiile legii. 
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    Secţiunea a 6-a 

    Cererea de oferte 

 

    Art. 61 - (1) Cererea de oferte se iniţiază prin transmiterea unei invitaţii de participare 

către cel puţin 3 operatori economici. 

    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) îşi încetează aplicabilitatea, 

autoritatea contractantă având obligaţia de a publica invitaţia de participare în SEAP. 

    Art. 62 - (1) În perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data 

limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui 

operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire. 

    (2) - (3) *** Abrogate prin H.G. nr. 834/2009 

    Art. 63 - (1) După transmiterea invitaţiei de participare, regulile aplicabile procedurii de 

cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art. 32 - 39, pentru aplicarea licitaţiei 

deschise. 

    (2) În cazul aplicării procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preţurilor incluse în propunerile 

financiare. 

    Art. 64 - Procedura de cerere de oferte poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor 

electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice 

adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 
 

    Cap. V 

    Acordul-cadru 

 

    Art. 65 - În sensul prevederilor art. 143 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă: 

    a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri 

excepţionale şi pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor 

subsecvente ce urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv; 

    b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură 

decât cele stabilite prin acordul-cadru; 

    c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte 

subsecvente de tipuri sau natură diferite unele faţă de altele; 

    d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii 

economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi 

condiţiilor prevăzute în respectivul acord; 

    e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o altă autoritate 

contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea 

de unitate de achiziţii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanţa de urgenţă; 

    f) fără a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanţa de urgenţă, are obligaţia de a 

impune condiţii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui 

mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru; 

    g) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a căror valoare cumulată este mai mare 

decât o valoare a cărei depăşire ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale 

ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite 

praguri valorice. 

    Art. 66 - Documentaţia de atribuire trebuie să conţină, alături de elementele prevăzute 

la art. 33 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi un set minim de informaţii specifice referitoare 

la: 

    a) numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care vor fi 

parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat; 
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    b) opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea 

competiţiei sau prin reluarea competiţiei, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie 

încheiat cu mai mulţi operatori economici; 

    c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea 

contractelor subsecvente, precum şi orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea 

contractelor respective urmează să se realizeze prin reluarea competiţiei; 

    d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum şi calendarul estimativ de atribuire 

a contractelor subsecvente; 

    e) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului 

acord-cadru; 

    f) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur 

contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru. 

    Art. 67 - (1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă îşi asumă, faţă de 

operatorul/operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, 

următoarele obligaţii principale: 

    a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca 

obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru 

respectiv, cu excepţia următoarelor cazuri: 

    - operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au 

capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante; sau 

    - autoritatea contractantă se află în situaţia prevăzută la art. 65 lit. g), în acest din urmă caz 

fără a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică; 

    b) să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, 

ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze produsele/serviciile/lucrările care au făcut 

obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea 

acestuia. 

    (2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru îşi 

asumă ca obligaţie principală faţă de autoritatea contractantă furnizarea de produse/prestarea 

de servicii/execuţia de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv, ori de 

câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 

    (3) Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorului economic pentru a 

furniza/presta/executa, se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-

cadru. 

    Art. 68 - (1) Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care 

urmează să fie atribuite, elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la: 

    a) obligaţiile pe care operatorul/operatorii economic/economici şi le-a/le-au asumat prin 

propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte 

caracteristicile tehnice - funcţionale şi de performanţă - ale produselor care urmează să fie 

furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al acestora, 

descrierea lucrărilor care urmează să fie executate şi nivelul calitativ al acestora, 

duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuţie începând din momentul încheierii 

contractului, garanţiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în 

procesul de analiză şi evaluare a propunerilor tehnice; 

    b) preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau 

comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevăzut în 

propunerea financiară; 

    c) condiţii specifice şi formule de ajustare a preţurilor, după caz; 

    d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare. 



    (2) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar 

contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, acordul-cadru 

trebuie să prevadă: 

    a) elementele/condiţiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a respectivului acord; 

    b) elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea 

contractelor subsecvente. 

    Art. 69 - (1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, 

iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, autoritatea 

contractantă are obligaţia, ori de câte ori decide achiziţionarea 

produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului respectiv, să transmită 

concomitent o invitaţie de participare la reofertare către toţi operatorii economici semnatari ai 

acordului-cadru. 

    (2) Invitaţia la reofertare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

    a) cu privire la cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului ce 

urmează să fie atribuit; 

    b) cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei şi criteriul de 

atribuire/factorii de evaluare care urmează să fie aplicaţi pentru stabilirea operatorului 

economic căruia îi va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevăzut în documentaţia de 

atribuire elaborată pentru încheierea acordului-cadru; 

    c) cu privire la modul în care se depune/transmite noua ofertă şi data limită până la care 

operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua ofertă. 

    (3) Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preţ, termene de 

livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi/sau la orice 

altele asemenea, în măsura în care au fost prevăzute conform dispoziţiilor art. 68 alin. (2) lit. 

b). 

    (4) Data limită până la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua 

ofertă se stabileşte de autoritatea contractantă care are, în acest sens, obligaţia de a ţine cont 

de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract şi asigurarea unei perioade 

rezonabile pentru elaborarea noii oferte şi transmiterea acesteia; autoritatea contractantă poate 

să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte 

într-o perioadă cât mai scurtă de timp. 

    (5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice 

elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii 

acestora şi fără să afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform 

prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a). În cazul în care a fost prevăzută posibilitatea de ajustare a 

preţului, îmbunătăţirea acestui element se raportează la valoarea actualizată care se obţine în 

urma aplicării coeficienţilor de ajustare. 

    (6) În cazul în care, în urma reofertării, autoritatea contractantă nu obţine îmbunătăţiri ale 

elementelor/condiţiilor care fac obiectul reluării competiţiei, aceasta are obligaţia de a atribui 

contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea 

acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta 

iniţială a acestuia. 

    Art. 70 - (1) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi 

transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a 

răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte 

estimarea prevăzută la art. 66 lit. f), autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă 

procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de 

respectivul operator economic, numai în cazul în care: 

    a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau 



    b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, 

nu au capacitatea de a acoperi diferenţa respectivă. 

    (2) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o 

solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei 

solicitări din propria sa culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură 

de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare, numai în cazul în care: 

    a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau 

    b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, 

nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective. 

    (3) Operatorul economic în culpă va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru 

neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa. 
 

    Cap. VI 

    Evaluarea ofertelor 

 

    Art. 71 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se 

constituie într-o comisie de evaluare. 

    (2) Comisia de evaluare trebuie să includă specialişti în domeniul obiectului contractului 

care urmează să fie atribuit şi se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat 

prevăzut la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând 

altor compartimente ale autorităţii contractante sau, în cazul în care beneficiarul final al 

contractului este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante. 

    (3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât 

pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte, în 

acest din urmă caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă. 

    Art. 72 - (1) Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea 

procedurii de atribuire, persoană care devine, totodată, şi preşedinte al comisiei de evaluare. 

Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat 

numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. 

În orice situaţie, preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire. 

    (2) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele: 

    a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în 

care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; 

    c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul; 

    d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog 

competitiv; 

    e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de 

negociere; 

    f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului 

în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia 

descriptivă; 

    g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 

încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în 

situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenţă; 

    h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza 

încadrării ofertelor respective în această categorie; 

    i) stabilirea ofertelor admisibile; 
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    j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, 

şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare; 

    k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea 

unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; 

    l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 

213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 

    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii 

comisiei de evaluare. 

    (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu 

un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, 

din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al 

comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare 

este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la 

finalizarea procedurii de atribuire. 

    Art. 73 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini 

activităţile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, 

numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de 

evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune 

expertiza acestora. 

    (2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi 

responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de 

evaluare. 

    (3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai 

la: 

    a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice; 

    b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe 

care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de 

ofertant; 

    c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei 

sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. 

    (4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot. 

    (5) Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de 

specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza 

expertizei pe care o deţin, îşi exprimă punctul de vedere. 

    (6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de 

evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a 

ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi 

devine parte a dosarului achiziţiei publice. 

    Art. 74 - (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi 

au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra 

oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea 

aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele 

comerciale. 

    (2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii, 

disciplinar sau penal. 

    (3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au 

dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi. 

    (4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. 

II, secţiunea a 8-a din ordonanţa de urgenţă, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât 

şi experţilor cooptaţi. 
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    Art. 75 - (1) Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria 

răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte 

prevederile art. 74 şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa 

unui conflict de interese. 

    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor 

specifice, în cadrul procesului de evaluare. 

    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre 

experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are 

obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă 

persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi. 

    (4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru 

evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese. 

    Art. 76 - (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între 

membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi 

perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor. 

    (2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de 

ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune, însă orice decizie a comisiei de 

evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. Comisia de evaluare 

are obligaţia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul 

procesului de evaluare. 

    (3) În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de 

evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte. 

    (4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate datorită 

unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, conducătorul 

autorităţii contractante sau, după caz, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor 

de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a 

ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală 

se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. 

    (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de 

a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se 

ataşează la raportul procedurii de atribuire. 

    Art. 77 - *** Abrogat prin H.G. nr. 834/2009 

    Art. 78 - Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi 

completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi 

perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest 

sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de 

detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. 

    Art. 79 - (1) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de 

evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de 

ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă. 

    (2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul 

propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice 

se acceptă în măsura în care acestea: 

    a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau 

    b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a 

preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor 

participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile. 



    (3) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul 

propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute 

la art. 80 alin. (2). 

    Art. 80 - (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de 

formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor 

erori/vicii, oferta sa va fi considerată neconformă. 

    (2) Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: 

    a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare 

preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; 

    b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea 

exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

    (3) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror 

corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor 

informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror 

corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a 

produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. 

    Art. 81 - Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele 

neconforme. 

    Art. 82 - (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre 

ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanţa de urgenţă. 

    (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului 

"oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor se realizează 

prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării 

algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. 

    (3) În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să 

întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. 

    (4) În cazul în care, atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului 

«preţul cel mai scăzut», evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei 

oferte admisibile în parte şi prin întocmirea, în ordine crescătoare a preţurilor respective, a 

clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. 

    (5) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preţurilor 

prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA. 

    Art. 83 - (1) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a 

elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de 

evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia. 

    (2) Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autorităţii contractante 

spre aprobare. 
 

    Cap. VII 

    Garanţii 
 

    Secţiunea 1 

    Garanţia de participare 

 

    Art. 84 - Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 

autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al 

acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau 

a acordului-cadru. 

    Art. 85 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire 

dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o 
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garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de 

obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii: 

    a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din 

valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 

    b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada 

minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire. 

    Art. 86 - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de 

asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în 

documentaţia de atribuire. 

    (2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 

    (3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 

    a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu 

contractul garantat; sau 

    b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate. 

    (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul: 

    a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o 

anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în 

documentaţia de atribuire; 

    b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care 

sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de 

asigurări; 

    c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre 

formele prevăzute la alin. (3) lit. a) - b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un 

punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei. 

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este 

prevăzută această posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la 

casieria autorităţii contractante: 

    a) a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă 

până la data deschiderii ofertelor; 

    b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca 

valoare. 

    (6) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel 

mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. 

    Art. 87 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, 

ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare 

dintre următoarele situaţii: 

    a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada 

de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; 

    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie 

publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 

    (2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă. 

    Art. 88 - (1) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost 

stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile 

lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. 

    (2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită 

câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie 



publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu 

mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. 

    (3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din 

ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se 

restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această 

decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. 

    (4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale 

căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de 

participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă 

transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Garanţia de bună execuţie 

 

    Art. 89 - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în 

scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 

convenită a contractului. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire 

modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care 

însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA. 

    (3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de 

proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 124 din 

ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are 

dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie. 

    Art. 90 - (1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de 

garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care 

devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător. 

    (2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea 

contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor 

sume în numerar. 

    (3)*) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri 

succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia 

de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 

În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică 

sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de 

a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 

administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. 

Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu 

trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, 

autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive 

din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept 

garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa 

contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de 

disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de 

către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei 

Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în 

favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91. 

Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 

_____________ 
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    *) Dacă în contractele în curs de executare la data de 27 octombrie 2011 nu sunt clauze 

care să dispună altfel, procedura prevăzută la art. 90 alin. (3), astfel cum a fost modificată 

prin H.G. nr. 1045/2011, se aplică şi reţinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi 

parţiale, care se achită de către autorităţile contractante. 

    Sumele reprezentând garanţii de bună execuţie existente la data de 27 octombrie 2011 în 

conturi deschise la bănci comerciale se utilizează conform prevederilor legale în vigoare la 

data constituirii acestora. (a se vedea art. II din H.G. nr. 1045/2011) 

 

    Art. 91 - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul 

în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii 

unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a 

notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 

    Art. 92 - (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-

verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, 

dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

    (2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către 

contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenţii asupra ei. 

    (3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

    a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau 

fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei 

tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 

    b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de 

execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 

asupra ei. 

    (4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar 

riscul pentru vicii ascunse este minim; 

    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

    Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 

sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
 

    Cap. VIII 

    Finalizarea procedurii de atribuire 

 

    Art. 93 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire 

prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru, cu excepţia cazurilor 

prevăzute la art. 209 din ordonanţa de urgenţă. 

    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie încheierea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor 

prevăzute la art. 205 din ordonanţa de urgenţă din motive imputabile acesteia. 
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    (3) Autoritatea contractantă beneficiază de termenul prevăzut la alin. (2) numai în vederea 

îndeplinirii condiţiilor de semnare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu 

respectarea obligaţiilor prevăzute de lege. 

    (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul să adopte nicio măsură cu scopul de a crea 

circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. 

    (5) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) constituie încălcări ale principiilor prevăzute la 

art. 2 alin. (2) lit. f) şi g) din ordonanţa de urgenţă şi se sancţionează în consecinţă. 

Ofertantul care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a sesiza 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin mijloace electronice, în cel mult 48 

de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, o notificare cu 

privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat. Formatul notificării se 

stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    Art. 94 - Indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor 

referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind 

finanţele publice. 

    Art. 95 - (1) Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de achiziţie publică se 

constituie cel puţin următoarele documente: 

    a) caietul de sarcini; 

    b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

    c) graficul de îndeplinire a contractului; 

    d) graficul de plăţi; 

    e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

    f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

    (2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite 

elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în 

caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

    Art. 96 - (1) În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se 

îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de 

a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor 

încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele 

prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de 

achiziţie publică. 

    (2) Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui 

subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala 

înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare 

iniţiale. 

    Art. 97 - (1) Preţul contractului de achiziţie publică se poate exprima în lei sau, după caz, 

în valută. 

    (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii: 

    a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de 

către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 

renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea 

costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 

    b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea 

indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 



    (3) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie 

să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie 

încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea 

contractantă are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului, indicii 

care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi 

buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea 

respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la 

posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică. 

    (4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă 

numai în următoarele cazuri: 

    a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele 

decât cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b); sau 

    b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod 

neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a 

ofertantului/contractantului. 

    (5) În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară 

pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun 

caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării 

respectivei proceduri. 

    (6) În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele 

stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datorează culpei autorităţii 

contractante, nu este posibilă invocarea prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind însă 

îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune-interese. 

    Art. 971*) - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare 

care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant 

şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează: 

    a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data terminării furnizării 

produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la 

data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauză; 

    b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen 

de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract; 

    c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării 

prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 

zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate; 

    d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii 

procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanţie a 

lucrărilor în cauză. 

    (2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, 

autoritatea contractantă având următoarele obligaţii: 

    a) să elibereze un exemplar operatorului economic; 

    b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice; şi c) să transmită un exemplar 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 

10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1). 

    (3) În cazul în care procedura de atribuire a avut ca scop încheierea unui acord-cadru, 

prevederile alin. (1) - (2) sunt aplicabile prin raportare la terminarea prestaţiilor aferente 

acordului-cadru respectiv, şi nu contractelor subsecvente. 



    (4) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice 

persoană poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la 

nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 

aferente operatorilor economici care participă la o anumită procedură de atribuire aplicată de 

respectiva autoritate contractantă. 

    (5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu 

prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările ulterioare. 

    (6) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul/acordul-cadru este 

asimilabil situaţiei prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanţa de urgenţă. Documentele 

constatatoare se emit în acest caz în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat 

contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia. 

_____________ 

    *) Art. 971 a fost introdus prin H.G. nr. 834/2009, publicată în M. Of. Nr. 515 din 27 iulie 

2009. 
 

    Art. 98 - (1) În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului/acordului-cadru, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 

56 din ordonanţa de urgenţă, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică. 

    (2) În cazul în care procedura de atribuire a fost anulată conform prevederilor art. 209 din 

ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii spre publicare, în 

termen de cel mult 48 de zile de la emiterea deciziei de anulare, a unui anunţ specific în acest 

sens. Transmiterea spre publicare se realizează, ca şi în cazul celorlalte tipuri de anunţuri, 

prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro 

    (3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul anulării unei proceduri de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 
 

    Cap. IX 

    Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică 

 

    Art. 99 - (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică se realizează de 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe baza 

informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi a informărilor 

prevăzute la art. 101. 

    (2) Autorităţile contractante au obligaţia transmiterii către Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele 

atribuite în anul anterior. 

    (3) Informaţiile solicitate se transmit în format electronic, conform formatului standardizat 

care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la data de 31 martie a 

fiecărui an. 

    Art. 100 - *** Abrogat prin H.G. nr. 834/2009 

    Art. 101 - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice prelucrează informaţiile relevante din anunţurile de participare şi de atribuire, precum 

şi din alte informări primite de la autorităţile contractante solicitate conform prevederilor art. 

300 din ordonanţa de urgenţă, constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru: 

    a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană; 

    b) furnizarea de informaţii în legătură cu modul de funcţionare a sistemului de achiziţii 

publice tuturor celor interesaţi; 

    c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

    d) prevenirea şi, după caz, constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu. 
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    Cap. X 

    Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

    Art. 102 - În sensul prevederilor art. 298 din ordonanţa de urgenţă, prin procedura de 

atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ 

de participare sau, după caz, o invitaţie de participare, până la data de 29 iunie 2006 inclusiv. 

    Art. 103 - (1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a 

utiliza pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor şi lucrărilor fie sistemul de 

grupare şi codificare utilizat în Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - 

CPSA, fie vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV. 

    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza 

pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor şi lucrărilor numai vocabularul comun al 

achiziţiilor publice - CPV. 

    Art. 104 - Atribuirea contractelor de achiziţie publică a căror valoare este mai mică decât 

pragul valoric prevăzut la art. 19 din ordonanţa de urgenţă se poate realiza, începând cu data 

de 1 ianuarie 2007, şi prin intermediul SEAP. 

    Art. 105 - Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 58 alin. (1) din ordonanţa 

de urgenţă este operat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi este disponibil la adresa 

de internet www.publicitatepublica.ro. 

    Art. 1051*) - Acţiunile introduse în instanţă de către Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, potrivit art. 2961 din ordonanţa de 

urgenţă, sunt scutite de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar. 

_____________ 

    *) Art. 1051 a fost introdus prin H.G. nr. 834/2009, publicată în M. Of. Nr. 515 din 27 iulie 

2009. 
 

    Art. 106 - Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru: 

    a) aprobarea unor documentaţii standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire; 

    b) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în 

procesul de monitorizare; 

    c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la 

prevederile ordonanţei de urgenţă şi/sau ale prezentei hotărâri. 

    Art. 107 - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

PRIM-MINISTRU 

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

 

Contrasemnează: 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 

şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 

Alexandru Cojocaru 

 

Şeful Cancelariei Primului-Ministru, 

Aleodor Marian Frâncu 

 

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, 

Zsolt Nagy 

 

p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, 
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Constantin Dascălu, 

secretar de stat 
 

Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului, 

László Borbély 

 

p. Ministrul integrării europene, 

Adrian Ciocănea, 

secretar de stat 
 

Ministrul finanţelor publice, 

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 

 

    Anexa Nr. 1 

 

MODELE 

pentru anunţurile care se publică în conformitate cu prevederile art. 17 şi 29 

 

Anunţul de intenţie 

 

    A. Achiziţia de produse 

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale 

biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. 

    2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat 

atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare 

protejată. 

    3. Natura şi cantitatea sau valoarea produselor care se intenţionează să fie achiziţionate; 

codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire. 

    5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. 

    6. Alte informaţii. 
 

    B. Achiziţia de servicii 

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale 

biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. 

    2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat 

atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare 

protejată. 

    3. Valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în 

anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile 

CPSA). 

    4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire. 

    5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. 

    6. Alte informaţii. 
 

    C. Achiziţia de lucrări 

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale 

biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. 

    2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat 

atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare 

protejată. 



    3. a) Natura şi dimensiunile lucrărilor şi, în cazul în care lucrarea este împărţită în mai 

multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi; 

    b) Amplasamentul lucrării; 

    c) codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire. 

    5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. 

    6. Alte informaţii. 
 

Anunţul de participare la licitaţia deschisă 

 

    A. Achiziţia de produse 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de 

achiziţie; 

    d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul de livrare a produselor. 

    5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea 

se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a 

acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile 

CPSA). 

    6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată. 

    7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare. 

    8. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    10. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 

    12. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care 

se poate solicita documentaţia de atribuire. 

    13. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de 

atribuire. 

    14. a) Termenul limită de primire a ofertelor; 

    b) Adresa la care se transmit ofertele; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele. 

    15. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor. 

    16. Dacă este cazul, garanţiile solicitate. 

    17. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    18. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 
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    19. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă. 

    20. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse. 

    21. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    23. Criteriul de atribuire a contractului. 

    24. Alte informaţii. 
 

    B. Achiziţia de servicii 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de 

achiziţie; 

    d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul prestării serviciilor. 

    5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, 

până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. 

    7. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare. 

    8. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică 

actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea). 

    10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    11. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 

    13. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care 

se poate solicita documentaţia de atribuire. 

    14. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de 

atribuire. 

    15. a) Termenul limită de primire a ofertelor; 

    b) Adresa la care se transmit ofertele; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele. 

    16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor. 
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    17. Dacă este cazul, garanţiile solicitate. 

    18. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    20. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă. 

    21. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse. 

    22. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    24. Criteriul de atribuire a contractului. 

    25. Alte informaţii. 
 

    C. Achiziţia de lucrări 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de 

achiziţie; 

    d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul execuţiei lucrărilor. 

    5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile 

CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    6. Opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare. 

    7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea 

respectivelor loturi. 

    8. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi 

proiectare. 

    9. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-

cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    11. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 
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    13. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care 

se poate solicita documentaţia de atribuire. 

    14. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de 

atribuire. 

    15. a) Termenul de primire a ofertelor; 

    b) Adresa la care se transmit ofertele; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele. 

    16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor. 

    17. Dacă este cazul, garanţiile solicitate. 

    18. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    20. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă. 

    21. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse. 

    22. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    24. Criteriul de atribuire a contractului. 

    25. Alte informaţii. 
 

Anunţul de participare la licitaţia restrânsă 

 

    A. Achiziţia de produse 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de 

achiziţie; 

    d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul de livrare a produselor. 

    5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea 

se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a 

acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile 

CPSA). 

    6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată. 

    7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare. 

    8. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 
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    b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    10. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 

    12. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    13. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    14. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    15. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    16. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    17. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie selectaţi; 

    b) Criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    21. Alte informaţii. 
 

    B. Achiziţia de servicii 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de 

achiziţie; 

    d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul prestării serviciilor. 

    5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, 

până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 
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    6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. 

    7. Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare. 

    8. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică 

actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea). 

    10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    11. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 

    13. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    14. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    16. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    17. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    18. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    19. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie selectaţi; 

    b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    22. Alte informaţii. 
 

    C. Achiziţia de lucrări 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 



    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de 

achiziţie; 

    d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul execuţiei lucrărilor. 

    5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile 

CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    6. Opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare. 

    7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea 

respectivelor loturi. 

    8. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi 

proiectare. 

    9. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-

cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    11. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 

    13. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    14. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    16. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    17. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    18. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    19. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie selectaţi; 

    b) Criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    22. Alte informaţii. 
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Anunţul de participare la dialogul competitiv 

 

    A. Achiziţia de produse 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. 

    4. Locul de livrare a produselor. 

    5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea 

se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a 

acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile 

CPSA). 

    6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată. 

    7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare. 

    8. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    10. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    11. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii, sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    15. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 47). 

    16. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru 

reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate. 

    18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie preselectaţi; 



    b) Criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    21. Alte informaţii. 
 

    B. Achiziţia de servicii 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. 

    4. Locul prestării serviciilor. 

    5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, 

până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. 

    7. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică 

actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea). 

    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    10. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    11. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    15. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 47). 

    16. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru 

reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate. 



    18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie preselectaţi; 

    b) Criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    21. Alte informaţii. 
 

    C. Achiziţia de lucrări 

    l . Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. 

    4. Locul execuţiei lucrărilor. 

    5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile 

CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea 

respectivelor loturi. 

    7. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi 

proiectare. 

    8. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-

cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    10. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    11. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    15. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 47). 

    16. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 



    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru 

reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate. 

    18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie preselectaţi; 

    b) Criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 47). 

    21. Alte informaţii. 
 

Anunţul de participare la negociere 

 

    A. Achiziţia de produse 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul de livrare a produselor. 

    5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea 

se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a 

acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile 

CPSA). 

    6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată. 

    7. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare. 

    8. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    10. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    11. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 
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    15. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    16. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru 

reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate. 

    18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie preselectaţi; 

    b) Criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    21. Alte informaţii. 
 

    B. Achiziţia de servicii 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul prestării serviciilor. 

    5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, 

până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. 

    7. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru; 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică 

actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea). 

    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    10. Termenul de finalizare sau durata contractului. 

    11. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 
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    13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    15. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    16. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru 

reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate. 

    18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie preselectaţi; 

    b) Criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    21. Alte informaţii. 
 

    C. Achiziţia de lucrări 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor 

protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. 

    3. a) Procedura de atribuire aplicată; 

    b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de 

licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă]. 

    4. Locul execuţiei lucrărilor. 

    5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile 

CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se precizează dimensiunea 

respectivelor loturi. 

    7. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi 

proiectare. 

    8. În cazul încheierii unui acord-cadru: 

    a) durata prevăzută pentru respectivul acord; 

    b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, 

    c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente 

care urmează să fie atribuite. 

    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii 

economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 

    10. Termenul de finalizare sau durata contractului. 
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    11. a) Data limită de primire a candidaturilor; 

    b) Adresa la care se transmit candidaturile; 

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. 

    12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage 

după sine excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    15. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea 

tehnică şi profesională a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al 

capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile 

prevederile art. 41). 

    16. Pentru acordul-cadru: 

    a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia 

acordul-cadru; 

    b) durata acordului-cadru; 

    c) dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru 

ani. 

    17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru 

reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate. 

    18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să 

fie preselectaţi; 

    b) Criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt 

aplicabile prevederile art. 41). 

    21. Alte informaţii. 
 

Anunţul de atribuire 

 

    A. Achiziţia de produse 

    1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante. 

    2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative. 

    3. Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; 

codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    4. Data atribuirii contractului de furnizare. 

    5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare. 

    6. Numărul de oferte primite. 

    7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători. 

    8. Preţul sau gama preţurilor plătite. 

    9. Data publicării anunţului de participare. 

    10. Alte informaţii. 
 

    B. Achiziţia de servicii 

    1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante. 

    2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative. 



    3. Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, până la 

data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA). 

    4. Data atribuirii contractului de servicii. 

    5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii. 

    6. Numărul de oferte primite. 

    7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători. 

    8. Preţul sau gama preţurilor plătite. 

    9. Data publicării anunţului de participare. 

    10. Alte informaţii. 
 

    C. Achiziţia de lucrări 

    l . Denumirea şi adresa autorităţii contractante. 

    2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative. 

    3. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale 

lucrării. 

    4. Data atribuirii contractului de lucrări. 

    5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări. 

    6. Numărul de oferte primite. 

    7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători. 

    8. Preţul sau gama preţurilor plătite. 

    9. Data publicării anunţului de participare. 

    10. Alte informaţii. 
 

Anunţuri pentru concursul de soluţii 
 

    Anunţul de participare la concurs 

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractate şi ale 

biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare. 

    2. Descrierea proiectului. 

    3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns. 

    4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor. 

    5. În cazul unui concurs restrâns: 

    a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi; 

    b) criterii de selecţie a participanţilor; 

    c) termenul de depunere a cererilor de participare. 

    6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice. 

    7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor. 

    8. Numele membrilor juriului. 

    9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea 

contractantă. 

    10. După caz, numărul şi valoarea premiilor. 

    11. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu 

atribuite câştigătorului sau câştigătorilor concursului. 

    12. Alte informaţii. 
 

    Anunţul privind rezultatul concursului 

    1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante. 

    2. Descrierea proiectului. 

    3. Numărul total de participanţi. 

    4. Numărul de participanţi străini. 



    5. Câştigătorul (câştigătorii) concursului. 

    6. După caz, premiul (premiile) acordate. 

    7. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs. 

    8. Alte informaţii. 
 

    Anexa Nr. 2 

 

    *** Abrogată prin H.G. nr. 834/2009 

_____________ 

 



LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizata*)
privind calitatea in constructii
(actualizata pana la data de 12 mai 2007*)
EMITENT:     PARLAMENTUL
--------------
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995.
Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra
Neamt pana la data de 12 mai 2007, cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr.
498 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 123 di n 5 mai 2007.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in
exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreag a durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si
colectivitatilor.
    Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se
stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activit ate.
    ART. 2
    Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente
acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii,
precum si lucrarilor de modernizare, mod ificare, transformare, consolidare si de reparatii ale
acestora. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele
gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile
provizorii.
    ART. 3
    Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si
exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a
bunurilor acestora, a societatii si a med iului inconjurator.
    ART. 4
    Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de
importanta ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei
componente a sistemului.
    Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de complexitate,
destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerentele
economice.
    ART. 5
    Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si
mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:
    a) rezistenta si stabilitate;
    b) siguranta in exploatare;
    c) siguranta la foc;
    d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
    e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
    f) protectie impotriva zgomotului.
    ART. 5
    Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si
mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte esentiale:



    a) rezistenta mecanica si stabilitate;
    b) securitate la incendiu;
    c) igiena, sanatate si mediu;
    d) siguranta in exploatare;
    e) protectie impotriva zgomotului;
    f) economie de energie si izolare termica.
--------------
    Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007.

    ART. 6
    Obligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea, realizarea si
exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor, potrivit responsabilitatilor fiecaruia.
    Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatori i de proiecte, fabricantii si
furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici
cu executia, expertii tehnici, precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.
    ART. 7
    In contractele care se incheie ori, dupa caz, in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit, factorii
prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al
constructiilor, corespunzatoare cerintelor, precum s i garantiile materiale si alte prevederi, care sa
conduca la realizarea acestor clauze.
    In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte, referitoare la calitate, inferioare
reglementarilor in vigoare, cu privire la cerintele prevazute la art. 5.

 ART. 7
    In contractele care se incheie ori, dupa caz, in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit, factorii
prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al
constructiilor, corespunzatoare cer intelor esentiale, precum si garantiile materiale si alte
prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze.
    In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte esentiale, referitoare la calitate, inferioare
reglementarilor in vigoare, cu privire la cerintele esentiale prevazute la art. 5.
-------------
    Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului "cerinte"
cu sintagma "cerinte esentiale".

    CAP. II
    Sistemul calitatii in constructii

    ART. 8
    Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice,
responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calit atii
constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.
    ART. 9
    Sistemul calitatii in constructii se compune din:
    a) reglementarile tehnice in constructii;
    b) calitatea produselor folosite la rea lizarea constructiilor;
    c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
    d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
    e) conducerea si asigurarea calitatii in constructii;
    f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii;
    g) activitatea metrologica in constructii;



    h) receptia constructiilor;
    i) comportarea in exploatare si interventii in timp;
    j) postutilizarea constructiilor;
    k) controlul de stat al calitatii in constructii.
    ART. 10
    Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia,
calculul si alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementaril e tehnice se
stabilesc, in principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si
procedeelor utilizate in constructii, precum si modul de determinare si de verificare a acestora.
    ART. 11
    Certificarea calitatii produselor fol osite in constructii se efectueaza prin grija producatorului, in
conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii.
    La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care
trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor.
    La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care
trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale.
-------------
    Alin. 2 al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    ART. 12
    Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii stabilesc, in
conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, de transport, de
depozitare, de punere in opera si de intretinerea a acestora.
    La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor
folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care exista
agremente tehnice corespunzatoare.
    La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure n ivelul de calitate conform cerintelor
esentiale se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru
care exista agremente tehnice corespunzatoare.
-------------
    Alin. 2 al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al artic olului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    ART. 13
    Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce p riveste respectarea
reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor.
    Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in  ceea ce priveste respectarea
reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale, se va face numai de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor.
-------------
    Alin. 1 al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor  de executie neverificate in conditiile alineatului
precedent.



    Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori
prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.
   Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici

atestati.
    ART. 14
    Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care
participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si
masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.
    Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator
cerintelor, prin personal propriu  si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr -un
sistem propriu conceput si realizat.
    Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, prin personal propriu si respo nsabili tehnici cu executia atestati, precum si
printr-un sistem propriu conceput si realizat.
-------------
    Alin. 2 al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    ART. 15
    Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in
conformitate cu prevederile legale.
    ART. 16
    Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale
privind etalonarea, verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si
control utilizate in acest domeniu.
    ART. 17
    Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor
nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea
tehnica a constructiei.
    Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si doc umente privitoare la
realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda
proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi ; prevederile
din cartea tehnica a constructiei referitoa re la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si
utilizator.
    Receptia constructiilor se face de catre investitor - proprietar, in prezenta proiectantului si a
executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.

ART. 18
    Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a
acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu
mijloace de observare si masurare specifice, in scopul menti nerii cerintelor.
    Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a
acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu
mijloace de observare si masurare specifice, in sc opul mentinerii cerintelor esentiale.
-------------
    Alin. 1 al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare,
transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe



baza unui proiect avizat de pro iectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de
un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.
    ART. 19
    Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a
constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile,
precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.
    ART. 20
    Controlul de stat al calitatii in constructii cup rinde inspectii la investitori, la unitatile de
proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si
respectarea sistemului calitatii in constructii.
    Controlul de stat al calitatii in constructii se executa de catre Inspectia de stat in constructii,
lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care raspunde de executarea controlului
statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.

    CAP. III
Obligatii si raspunderi

    Sectiunea 1
    Obligatii si raspunderi ale investitorilor

    ART. 21
    Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau
interventii la constructiile existente in sensul legii si a u urmatoarele obligatii principale referitoare
la calitatea constructiilor.
    a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza
reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
    b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;
    c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
    d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de construc tii prin diriginti de specialitate
sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;
    e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si a deficientelor  proiectelor;
    f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei
de garantie;
    g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;
    h) expertizarea constructiilor de  catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste
constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

    Sectiunea 2
    Obligatii si raspunderi ale proiectantilor

    ART. 22
    Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare
la calitatea constructiilor:
    a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
    b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
    b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice  si a clauzelor contractuale;
-------------



    Litera b) a art. 22 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti
de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;
    d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind
comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se
efectueaza numai la solicitarea proprietarului;
    e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
    e) stabilirea, prin proiect, a f azelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
-------------
    Litera e) a art. 22 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
    f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insu sirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
-------------
    Litera f) a art. 22 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307  din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

    Sectiunea 3
    Obligatii si raspunderi ale executantilor

 ART. 23
    Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
    a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte,
in vederea solutionarii;
    b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
    c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu executia atestati;
    d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor;
    e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;



    f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum
si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu
altele care indeplinesc conditiile precizate si nu mai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului;
    f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea ce rintelor esentiale,
precum si gestionarea probelor -martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect
cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului;
-------------
    Litera f) a art. 23 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
    g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale;
-------------
   Litera g) a art. 23 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai

2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism
si amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
    i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerinte lor de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
    i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si
pentru care a predat investitorului  documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
-------------
    Litera i) a art. 23 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea c uvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
    k) remedierea, pe propria cheltuiala,  a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada
de executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
    l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;
    m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

    Sectiunea 4
    Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu
executia si ale expertilor tehnici, atestati

    ART. 24



    Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.
    Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale al e proiectului.
-------------
    Alin. 1 al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale" .

    Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor, la lucrarile de constructii pentru care sunt
angajati.
    Responsabilii tehnici cu executia ates tati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii pentru
care sunt angajati.
-------------
    Alin. 2 al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al articolulu i unic din LEGEA nr. 123 din 5 mai
2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea cuvantului
"cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de con structii sau
constructii aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date.
    Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

    Sectiunea 5
    Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor

    ART. 25
    Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
    a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform
normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea d e urmarire a
comportarii in timp a constructiilor;
    b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la
instrainarea constructiei, noului proprietar;
    c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor , conform prevederilor din cartea
tehnica si reglementarilor tehnice;
    d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere,
desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de p roiecte
intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;
    e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile
legale;
    f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea
prevederilor in vigoare.

    Sectiunea 6
    Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor

    ART. 26
    Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
    a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a
constructiei;



    b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform
contractului;
    c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art. 18 alin.
2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;
    d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform ca rtii tehnice a constructiei
si contractului incheiat cu proprietarul;
    e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism
si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in e xploatare.

    Sectiunea 7
    Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare

    ART. 27
    Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele obligatii principale:
    a) efectuarea de cercetari teoretice si experiment ale preliminare, in vederea fundamentarii
reglementarilor tehnice in constructii;
    b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi
pentru constructii;
    c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor, in vederea
eliberarii de agremente tehnice, conform dispozitiilor legale.

    Sectiunea 8
    Obligatii si raspunderi comune

    ART. 28
    Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a un or constructii
de calitate corespunzatoare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si
regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la
conceperea, realizarea, exploatarea si po stutilizarea acestora.
    ART. 29
    Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si
produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de
specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

    Sectiunea 9
    Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului

    ART. 30
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul
Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului
Bucuresti in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia,
precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de
exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legal e in domeniul
calitatii constructiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum
si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de oprirea
lucrarilor realizate necorespunzator.



    Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu
caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si
Serviciului Roman de Informatii, se realizeaza de catre  organele proprii abilitate in acest scop.
    Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotarire a Guvernului in termen de 90 de zile de la
intrarea in vigoare a prezentei legi.

    CAP. IV
    Sanctiuni

    ART. 31
    Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor
drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de
modificari a acesteia, fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta,
daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte : pierderi de vieti
omenesti, vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatat ii uneia sau mai multor persoane,
distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje
importante, ori alte consecinte deosebit de grave.
    Fapta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inchisoa re de la 10 la 20 de ani si
interzicerea unor drepturi, in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a
constructiei, moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai
multor persoane, distrugerea ori  degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte
consecinte deosebit de grave.
    ART. 32
    Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
continuarea lucrarilor de constructii executate necorespunz ator si oprite prin dispozitii ale
organelor de control, in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si stabilitatea.
    ART. 33
    Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite
in astfel de conditii incit, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:
    I. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:
    I. De la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei:
------------------
    Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. I al art. 33 au fost modificate in functie
de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001.

    a) executarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalca rea prevederilor
referitoare la autorizarea si executarea acesteia;
    b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de
complexitate si importanta deosebita, referitoare la stabilitate si rezistenta.
    II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
    II. De la 15.500.000 lei la 77.000.000 lei:
------------------
    Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. II al art. 33 au fost modificate in functie
de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 2 4 mai 2001, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001.

    a) realizarea  de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti
atestati conform prevederilor legale;



    b) neexecutarea obligatiilor privind urmarir ea comportarii in timp a constructiilor, a lucrarilor
de intretinere, de reparatii si de consolidari;
    c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele, fara
proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;
    c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta cerintele
esentiale, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;
-------------
    Litera c) a pct. II al art. 33 a  fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din
5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    d) organizarea necorespunzatoare si neaplicar ea sistemului de conducere si de asigurare a
calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia atestati
corespunzator prevederilor art. 14.
    III. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei:
    III. De la 7.700.000 lei la 46.50 0.000 lei:
------------------
    Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. III al art. 33 au fost modificate in functie
de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 20 01.

    a) elaborarea de proiecte incomplete sau continind neconcordante intre diferitele sectiuni ale
acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator
cerintelor, precum si insusirea acestora de catre specia listi verificatori de proiecte atestati;
    a) elaborarea de proiecte incomplete sau continind neconcordante intre diferitele sectiuni ale
acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator
cerintelor esentiale, precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati;
-------------
    Litera a) a pct. III al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123
din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 30 7 din 9 mai 2007, prin inlocuirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele constructiei;
    b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la cerintele esentiale ale
constructiei;
-------------
    Litera b) a pct. III al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123
din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;
    d) necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
    e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proi ecte de executie sau lucrari de constructii, a unor
solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator
cerintelor;
    e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a un or
solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator
cerintelor esentiale;
-------------



    Litera e) a pct. III al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123
din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala, la
terminarea lucrarilor de constructii;
    g) neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau
agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21;
    h) interzicerea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea
documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor
legale.
    IV. De la 200.000 lei la 800.000 lei:
    IV. De la 3.000.000 lei la 12.500.000 lei
------------------
    Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. IV al art. 33 au fost modificate in functie
de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001.

    a) neprecizarea in proiect a categoriei  de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor
determinante supuse controlului calitatii;
    b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista
agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure niv elul de calitate corespunzator
cerintelor;
    b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista
agremente tehnice la lucrari la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator
cerintelor esentiale;
-------------
    Litera b) a pct. IV al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123
din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale
referitoare la cerinte;
    c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale
referitoare la cerinte esentiale;
-------------
    Litera c) a pct. IV al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123
din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inlocuirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si
care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor;
    d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit l egii si
care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale;
-------------
    Litera d) a pct. IV al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123
din 5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 m ai 2007, prin inlocuirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.



    V. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
    V. De la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei:
------------------
    Limitele amenzilor contraventionale prevazute la pct. V al art. 33 au fost modificate in functie
de rata inflatiei si majorate prin HOTARAREA nr. 498 din 2 4 mai 2001, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 iunie 2001.

    a) lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, urmare convocarii
facute de executant, precum si convocarea nejustificata, de catre acesta, a factorilor  interesati;
    b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute
in timpul executiei, referitoare la cerinte;
    b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor ap arute
in timpul executiei, referitoare la cerinte esentiale;
-------------
    Litera b) a pct. V al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din
5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 mai 2007, prin inloc uirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor
sesizate, referitoare la cerinte;
    c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili so lutii pentru remedierea defectelor
sesizate, referitoare la cerinte esentiale;
-------------
    Litera c) a pct. V al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 123 din
5 mai 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 9 ma i 2007, prin inlocuirea
cuvantului "cerinte" cu sintagma "cerinte esentiale".

    d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru
rezolvarea neconformitatilor, defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul exe cutiei;
    e) nesesizarea Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la
cele in exploatare;
    f) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor cuprinse in actele de control.
    ART. 34
    Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 33 se aplica persoanelor juridice si fizice.
    ART. 35
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se f ac de catre persoane
cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele imputernicite de
Ministerul Apararii Nationale, Minis terul de Interne si Serviciul Roman de Informatii.
    ART. 36
    Contraventiilor prevazute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind
stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
-------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra -Neamt:
    Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie
2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, cu  modificarile ulterioare.
    In art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede ca, ori de cate ori intr -o lege
speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si



sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din
Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

    Cap. V
    Dispozitii finale si tranzitorii

    ART. 37
    Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si
pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. 9 se elaboreaza de
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atributii
stabilite prin dispozitii legale, in termen de 90 de zile de la d ata intrarii in vigoare a prezentei legi.
    ART. 38
    Regulamentele prevazute la art. 37 se aproba prin hotariri ale Guvernului.
    Procedurile prevazute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor
sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si
amenajarii teritoriului.
    ART. 39
    Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr.
50/1991*) se va elibera numai pentru proiecte ve rificate de specialisti verificatori de proiecte
atestati, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.
-----------
    *) Legea nr. 50/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie
1997.

    ART. 40
    Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului
pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori sau proprietari prin
virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70 % din cheltuie lile pentru lucrarile prevazute la
art. 2. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata lucrarilor.
Fondurile respective se utilizeaza 30 % pentru elaborarea reglementarilor tehnice si 70 % pentru
controlul statului.
    Investitorii sau proprietarii vor vira lunar catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. din
subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei o suma echivalenta cu o
cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea constructiil or si a lucrarilor prevazute la art. 2 si
pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire, cu exceptia proprietarilor,
persoane fizice, care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele din proprietate.
Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata prestatiilor.
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru
indeplinirea atributiilor, potrivit prevederilor legale, si vireaza 30% din acest fond i n contul
Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care il utilizeaza pentru:
    a) elaborarea reglementarilor tehnice in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat,
precum si a cercetarilor, testarilor, documentatiilor , studiilor, auditului, bancilor de date si
realizarii de prototipuri necesare fundamentarii reglementarilor specifice domeniului. Tipurile de
reglementari si de cheltuieli aferente se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobat prin hotarare a Guvernului;
    b) executarea prin Compania Nationala de Investitii - <<C.N.I.>> - S.A. a unor lucrari de
interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public, in vede rea
asigurarii cerintei de rezistenta si stabilitate, a prevenirii si atenuarii efectelor riscurilor naturale
cauzate de cutremure de pamant, inundatii, alunecari de teren, tasari si/sau prabusiri de teren si,
dupa caz, pentru expertizarea si proiectarea l ucrarilor necesare. Criteriile si modul de alocare a



sumelor se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice,
Transporturilor si Locuintei si aprobate prin hotarare a Guvernului.
-------------
    Alin. 1 al <LLNK 12002   587 10 202  40 94>art. 40 a fost modificat de pct. 1 al articolului
unic din LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 817
din 12 noiembrie 2002.

    Intirzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar, prevazute  la alin. 1, se
penalizeaza cu 0,15 % pe zi de intirziere, fara a se depasi suma datorata.
    Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico -profesionala a specialistilor in
constructii se suporta de catre partea interesata.
    Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au
aceeasi destinatie.
    Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente
tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si acreditarii laboratoarelor,
verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, conducerii si asigurarii calitatii,
verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii in exploatare si interventii in
timp si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati.
    Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente
tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizarii si ac reditarii laboratoarelor,
verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, conducerii si asigurarii calitatii,
verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii in exploatare si interventii in
timp, precum si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati, cu exceptia
cheltuielilor efectuate potrivit alin. 1 lit. b).
-------------
    Alin. 5 al <LLNK 12002   587 10 202  40 94>art. 40 a fost modificat de pct. 2 al articolului
unic din LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 817
din 12 noiembrie 2002.

    ART. 41
    Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se abroga <LLNK 11977     8 10 701   0
16>Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sig urantei in exploatare, functionalitatii si
calitatii constructiilor, <LLNK 11994     2130 301   0 31>Ordonanta Guvernului nr. 2/1994
privind calitatea in constructii, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Dep utatilor in sedinta din 27 decembrie 1994, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

              p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        MARTIAN DAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1994, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATULUI
                prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

----------------------



LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii - Republicare*) 
Forma sintetică la data 19-ian-2012. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia 
Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer. 

(la data 23-nov-2009 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 13-nov-2006 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1398 din 13-nov-2006 ) 

(la data 12-sep-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 

CAPITOLUL I: Autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
Art. 1 
(la data 23-nov-2009 Art. 1 din capitolul I a fost reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 1 din capitolul I a fost reglementat de Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 

(1)Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de 
construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea 
deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act 
care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi. 
(1)Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii 
de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea 
titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat 
prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. 

(la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 
(2)Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor 
tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei 
de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi 
executarea construcţiilor. 

Art. 2 
(1)Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe 
baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, 
proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. 
(1)Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei 
publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii 
corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, 
realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. 

(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 
(2)Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor 
de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii. 
(2)Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei tehnice - D.T., elaborată 
în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor 
de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii. 
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(2)Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi 
cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit 
legii. 

(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 261/2009 

)  
(la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 13 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(21)Autorizaţia de construire se emite după parcurgerea următoarelor etape: 
a)emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, depusă de solicitant; 
b)evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia 
asupra mediului de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; 
c)notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice locale cu privire la 
menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în situaţia 



în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea 
evaluării efectelor investiţiei asupra mediului; 
d)emiterea avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism; 
e)emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
după caz; 
f)elaborarea documentaţiei tehnice - D.T.; 
g)depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la 
autoritatea administraţiei publice locale competente; 
h)emiterea autorizaţiei de construire. 
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(21)Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu 

depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca 
act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: 

(la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de anexa 2 din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de anexa 1 din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 2 din capitolul I, 

sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

a)emiterea certificatului de urbanism; 
b)emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului 
pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului; 
c)notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu 
privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, 
pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit 
necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform 
legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului; 
d)emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii 
pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de 
vedere al impactului asupra mediului; 
e)elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică - D.T.; 
f)depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la 
autoritatea administraţiei publice competente; 
g)emiterea autorizaţiei de construire. 

(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 

261/2009 ) 
PIESE SCRISE 

AVIZE ŞI ACORDURI
MEMORIU CUPRINZÂND DESCRIEREA SUMARĂ A LUCRĂRILOR REFERATE DE 

VERIFICARE PROIECT UTILITĂŢI URBANE

TIPURILE DE 
CONSTRUCŢII 
PROVIZORII 
prevăzute la 

art. 3 alin. (1) 
lit. d), g) şi h) 

din Lege 
pentru care 

autorizaţia de 
construire se 
emite în baza 

documen-
taţiilor tehnice 

- D.T. cu 
conţinut 

simplificat în 
raport cu 

conţinutul-
cadru prevăzut 
în anexa nr. 1 

la Lege 

Date 
gene-
rale 

Arhitec-
tura - 
supra-
faţa 

cons-
truită-
desfă-
şurată 

Sis-
temul 

de 
aco-

perire 
(terasă 
/ şar-
pantă) 

Numărul 
de 

niveluri 
/ înăl-

ţimea la 
strea-
şină 

Princi-
palele 
mate-
riale 

utilizate 

Struc-
tura - 
siste-
mul 

cons-
tructiv 

Insta-
laţiile 

aferente 

Amena-
jări 

exte-
rioare - 
circu-
laţii 

caro-
sabile 

Cerinţa 
- 

Rezis-
tenţă 
meca-
nică şi 
stabili-

tate 

Cerinţa 
- Sigu-
ranţa 

în 
exploa-

tare 

Cerinţa 
- Secu-
ritate la 
incendiu 

Alimen-
tare cu 
apă - 
cana-
lizare 

Alimen-
tare cu 
energie 
elec-
trică 

Aliment-
are cu 
gaze 
natu-
rale 

Alimen
tare cu 
energie 
termică

1. Construcţii şi amenajări urbane pentru spaţii publice-prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) şi h) din Lege 

- împrejmuiri   - -  - -  -  - - - - 

- mobilier   - -  - -  -  -   - 



urban, 
amenajări de 
spaţii verzi, 
parcuri, locuri 
de joacă şi 
agrement 

- pieţe şi 
lucrări de 
amenajare 
spaţii publice 

  - -     -     - 

- copertine şi 
pergole în 
spaţii publice 

          - - - - 

2. Construcţii pentru campinguri - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege 

- tabere de 
corturi, căsuţe 
sau rulote 

 - - -  -   - -    - 

3. Construcţii pentru mic comerţ stradal, expunere şi afişaj - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege 

- chioşcuri, 
tonete, cabine, 
spaţii de 
expunere 

           -  - 

- corpuri şi 
panouri de 
afişaj, firme şi 
reclame 

   -        -  - 

4. Construcţii pentru anexe gospodăreşti - prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege 

- bucătării de 
vară    -    - - - -    

- grajduri 
(pentru 
animale mari) 

        - -    - 

- hambare, 
fânare, pătule    -   - - - -  - - - 

- magazii, 
şoproane, 
garaje 

        - -    - 

- spaţii pentru 
activităţi 
meşteşugăreşti 

              

5. Construcţii pentru anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan - prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. h) din Lege 

- saivane, 
padocuri, 
adăposturi şi 
ocoale pentru 
animale, 
platforme 
furaje, 

   -     - -  -  - 

- spaţii pentru 
cazare 
temporară pe 
timpul 
campaniilor 
agricole 

  - -      -  -  - 

- târguri şi 
oboare 
periodice 

  - -     - -    - 
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  1)     Beneficiar: Proiect nr. 10) 
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ŞEF PROIECT     

Scara: Titlu proiect: 2 Faza:11 
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DESENAT     

Data:4) Titlu planşa: 3) Planşa nr. 12) 



CONSILIUL JUDEŢEAN 
BISTRIŢA-NĂSĂUD 

ANEXĂ 
LA 

CERTIFICATUL DE URBANISM 
Nr. ...........din ...............20.... 

Arhitect-şef, 
.................... 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD 

ANEXĂ 
LA 

CERTIFICATUL DE URBANISM 
Nr. ...........din ..............20.... 

Arhitect-şef, 
........................ 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA 

ANEXĂ 
LA 

CERTIFICATUL DE URBANISM 
Nr. ...........din...............20.... 

Arhitect-şef, 
.................... 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA ORAŞULUI 

BUDACU DE JOS 
ANEXĂ 

LA 
CERTIFICATUL DE URBANISM 

Nr. ........... din ..............20.... 
Arhitect-şef,* 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
BISTRIŢA-NĂSĂUD 

VIZAT SPRE NESCHIMBARE 
construire 

Anexa la autorizaţia de ____________ desfiinţare 
Nr. ...........din ..............20.... 

Arhitect-şef, 
.................... 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA ORAŞULUI 

NĂSĂUD 
VIZAT SPRE NESCHIMBARE 

construire 
Anexa la autorizaţia de ____________ desfiinţare 

Nr. ...........din ..............20.... 
Arhitect-şef, 

.................... 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BISTRIŢA 
VIZAT SPRE NESCHIMBARE 

construire 
Anexa la autorizaţia de ____________ desfiinţare 

Nr. ........... din .............. 20.... 
Arhitect-şef, 

......................... 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI 

BUDACU DE JOS 
VIZAT SPRE NESCHIMBARE 

construire 
Anexa la autorizaţia de ____________ desfiinţare 

Nr. ........... din .............. 20.... 
Arhitect-şef, 
.................. 

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul 
de a executa lucrări de construcţii. 



După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi 
stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de 
evaluare adecvată. 
În urma evaluării iniţiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite punctul 
de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest 
fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. | 

În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, 
acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente. 

1. Cerinţa A ...................................... 4. Cerinţa D ...................................... 

2. Cerinţa B ...................................... 5. Cerinţa E ...................................... 

3. Cerinţa C ...................................... 6. Cerinţa F ...................................... 

  7. Cerinţa Af ..................................... 

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez 
să respect, în cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, 
autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare. 

Construcţii Suprafaţă 
construită 

Suprafaţă 
desfăşurată 

Suprafaţă utilă Suprafaţă locuibilă 
/ nr. cam 

- existente, din 
care: 
-- desfiinţate 
-- menţinute 

        

- propuse         

TOTAL*)         

  CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... 

Înălţimea la 
cornişă sau 
streaşină 

        

Înălţimea maximă 
a construcţiilor 

        

  CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... 

Existente         

Propuse         

  CORP........... CORP........... CORP........... CORP........... 

Sistem constructiv         

Fundaţii         

Acoperiş 
(şarpantă/terasă) 

        

Sistem de încălzire         

Învelitoare 
(material/culoare) 

        

Finisaj exterior 
(material/culoare) 

        

Tâmplărie exterior 
(material/culoare) 

        

Nerespectarea întocmai a documentaţiei tehnice - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a 
avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul 
prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată. | 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legea nr. 50/1991 şi cu respectarea 



legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul 
executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin 
modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea 
modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire. 

(3)Autorizaţiile de construire pentru reţele magistrale, căi de comunicaţie, amenajări pentru 
îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, care se 
execută în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a 
teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii. 

(4)Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără 
documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru: 

(la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (4) din capitolul I a fost reglementat de Art. 56 din capitolul IV, 

sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

a)lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor 
de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a 
volumetriei acestora; 
a1)lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafaţă de 
maximum 20% din suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, cu condiţia situării 
acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecţie a 
monumentelor, după caz; 
a2)lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi 
administrative aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor 
administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile 
regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau 
planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare; 
a3)schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă corespunde 
prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - 
PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare; 

(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 

261/2009 ) 
b)lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, 
fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora; 
c)lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi 
grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; 
d)lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavări -, necesare în vederea 
efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi 
petrol, precum şi altor exploatări; 
e)organizarea de tabere de corturi. 

Art. 3 
Autorizaţia de construire se eliberează pentru:Construcţiile civile, industriale, agricole, cele 
pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de 
oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a 
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: (la data 14-feb-2009 
Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
a)lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de 
destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente 
acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11; 
a)lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, 
schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a 
instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11; 
(la data 14-feb-2009 Art. 3, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
b)lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, 
conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie 
efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de 
protecţie, stabilite potrivit legii; 
b)lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, 
restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care 
urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite 
potrivit legii; 



(la data 14-feb-2009 Art. 3, litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. 
din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
c)lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare 
privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări 
hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de 
infrastructură, noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau 
termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; 
c)lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi 
reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de 
artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, 
lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările 
pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau 
termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; 
(la data 14-feb-2009 Art. 3, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
d)împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de 
amenajare a spaţiilor publice; 
e)lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, 
prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum 
şi alte exploatări de suprafaţă sau subterane; 
e)lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a 
prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi 
balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau 
subterane; 
(la data 14-feb-2009 Art. 3, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
f)lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării 
execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea; 
f)lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea 
organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (11); 
(la data 14-feb-2009 Art. 3, litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
g)organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote; 
h)lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere 
situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi 
anexele gospodăreşti ale exploataţii lor agricole situate în extravilan; 
i)cimitire - noi şi extinderi. 

(1)Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi 
utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se 
pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a 
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: 
a)lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, 
schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a 
instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;  

(la data 23-nov-2009 Art. 3, alin. (1), litera A. din capitolul I a fost reglementat de Art. 18 din capitolul 

I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

b)lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, 
restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care 
urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la 
anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la 
construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite 
protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate; 
c)lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi 
reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de 
artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de 
utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri 
funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de 
producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de 
reabilitare şi retehnologizare a celor existente; 



d)împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi 
agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; 
e)lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a 
prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi 
balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, 
subterane sau subacvatice; 
e)lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a 
prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi 
balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau 
subterane; 

(la data 11-oct-2011 Art. 3, alin. (1), litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din 

Ordonanta urgenta 85/2011 ) 
f)lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea 
organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (13); 
g)organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote; 
h)lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate 
pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale 
exploataţiilor agricole situate în extravilan; 
i)cimitire - noi şi extinderi. 
(2)În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de 
construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi h), autorizaţia de construire 
se emite în baza documentaţiilor tehnice - D.T. cu conţinut simplificat în raport cu 
conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1. 

(la data 14-oct-2009 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 261/2009 ) 
Art. 4 

Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al 
municipiului Bucureşti sau de primari, după cum urmează: 

a)de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru: 
1.investiţiile care se aprobă de Guvern; 
2.investiţiile care se realizează în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodăreşti ale 
exploataţii lor agricole mai mari de 50 m2; 
3.investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-
teritoriale; 
4.lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de 
protecţie, aflate în teritoriul administrativ al judeţului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii 
şi Cultelor; 
b)de primarii municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din 
intravilanul şi extravilanul acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a); 

c)de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru: 
1.investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a 
unui sector şi cele care se realizează în extravilan; 
2.lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului 
Culturii şi Cultelor; 
3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport şi de 
distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, 
precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări de străzi; 
d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru toate categoriile de construcţii şi 
amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1 şi 2 şi 
la lit. c); 
e)de primarii comunelor, pentru locuinţe individuale şi anexele gospodăreşti ale acestora, 
precum şi cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, pentru celelalte 
construcţii şi lucrări executate în intravilanul localităţilor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a). 
Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul 
general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, 
după cum urmează:  

(la data 23-nov-2009 Art. 4 din capitolul I a fost reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 



a)de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se 
execută: 
1.pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;  

(la data 23-nov-2009 Art. 4, litera A., punctul 1. din capitolul I a fost reglementat de Art. 9 din capitolul 

I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 ) 

2.în extravilanul comunelor; 
2.în extravilanul comunelor, cu excepţia celor de la lit. f) pct. 3; 
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera A., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, 

punctul 2. din Legea 119/2005 ) 
2.în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de 
specialitate; 

(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera A., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 

261/2009 ) 
b)de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ 
al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; 

c)de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor 
municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută: 
1.pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din 
extravilan; 
2.la construcţii reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii; 
2.la construcţii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de 
clasare potrivit legii; 
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera C., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, 

punctul 3. din Legea 119/2005 ) 
2.la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b); 

(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera C., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 

261/2009 ) 
3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de 
transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: 
apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, precum şi 
lucrări de modernizări şi/sau reabilitări de străzi; 
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera C. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. 

din Legea 119/2005 ) 
3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de 
transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: 
apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, precum şi 
lucrări de modernizări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea 
Primăriei Municipiului Bucureşti; 

(la data 19-mar-2006 Art. 4, litera C., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 

52/2006 ) 
d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în 
teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c); 
d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în 
teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv 
branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare; 

(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera D. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 

119/2005 ) 
e)de primarii oraşelor, pentru lucrările care se execută:e) de primarii oraşelor şi 

comunelor pentru lucrările care se execută: (la data 14-oct-2009 Art. 4, litera E. din capitolul I 

modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 ) 
1.în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1; 
2.la construcţiile reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate în 
teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4); 
2.la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură 
de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi 
ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului; 

(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera E., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 

119/2005 ) 
f)de primarii comunelor, pentru lucrările care se execută: 

1.în intravilanul localităţilor componente, în vederea realizării de locuinţe individuale 
şi a anexelor gospodăreşti ale acestora, precum şi, cu avizul structurilor de 



specialitate din cadrul consiliilor judeţene, potrivit art. 45 alin. (3), în vederea 
executării lucrărilor la celelalte categorii de construcţii; 
2.la construcţiile reprezentând monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate în 
intravilanul localităţilor componente, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (3). 
(la data 06-dec-2004 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din 

Ordonanta urgenta 122/2004 ) 
2.la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură 
de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi 
ale art. 45 alin. (3) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului; 
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera F., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, 

punctul 7. din Legea 119/2005 ) 
3.în extravilanul comunelor pentru construcţii reprezentând anexe gospodăreşti şi 
ale exploataţiilor agricole, până la 100 m2. 
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera F. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 8. 

din Legea 119/2005 ) 
3.în extravilanul comunelor pentru construcţii reprezentând anexe gospodăreşti, 
până la 100 m2; 
(la data 18-mai-2008 Art. 4, litera F., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. 1, 

punctul 1. din Legea 101/2008 ) 
4.în extravilanul comunelor pentru construcţiile reprezentând anexe gospodăreşti ale 
exploataţiilor agricole, a căror suprafaţă construită desfăşurată este de maximum 
5.000 m2. 
(la data 18-mai-2008 Art. 4, litera F. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. 

din Legea 101/2008 ) 
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera F. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea 261/2009 ) 

(2)Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limitele 
judeţelor, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de 
autorizare pentru întreaga investiţie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii consiliilor 
judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite 
autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile administrativ-
teritoriale din aria lor de competenţă. 
(2)Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limitele 
judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de 
autorizare pentru întreaga investiţie, autoritatea administraţiei publice centrale 
competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii 
consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti 
vor emite autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile 
administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă. 

(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 261/2009 

)  
(la data 23-nov-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 9 din capitolul I, 

sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(3)Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) produc efecte la data intrării în 
vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi. 

(4)Pentru lucrările aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional, 
autorizaţia de construire se eliberează de către preşedinţii consiliilor judeţene 
respective, în baza avizului coordonator emis de Ministerul Transporturilor. 
(la data 14-feb-2009 Art. 4 din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
*) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 
24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, pentru lucrările prevăzute la art. 4 alin. 
(4) investitorii sau proprietarii vor vira lunar către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii - I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,3% din cheltuielile pentru 
executarea acestora. 
(la data 14-feb-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I referinte de aplicare Art. VIII 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea 261/2009 ) 



(5)Pentru lucrările de foraje şi prospecţiuni submarine, precum şi de construire a 
reţelelor submarine de transport energetic şi de comunicaţii, amplasate în marea 
teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, 
autorizaţia de construire se emite de către autoritatea administraţiei publice centrale 
competentă. 
(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I completat de Art. I, punctul 8. 

din Legea 261/2009 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 4, alin. (5) din capitolul I a fost reglementat de Art. 8 din capitolul I, 

sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 11-oct-2011 Art. 4, alin. (5) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta 

urgenta 85/2011 ) 

Art. 5 
(1)În vederea simplificării procedurii de autorizare, emitentul autorizaţiei are obligaţia să 

organizeze structuri de specialitate, în vederea emiterii acordului unic, respectiv a obţinerii, în 
numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizării, pentru: 
a)racordarea la reţelele de utilităţi, în condiţiile impuse de caracteristicile şi de amplasamentul 
reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; 
b)racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; 
c)prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii 
populaţiei. 
(2)Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate, consiliile judeţene şi locale pot 
stabili taxe pe tipuri de lucrări, în raport cu numărul de avize necesare, în condiţiile legii. 
(3)În vederea organizării structurii de specialitate pentru emiterea acordului unic, 
prevăzută la alin. (1), regiile şi societăţile comerciale publice ori private care 
administrează şi/sau exploatează utilităţi urbane au obligaţia desemnării unui 
reprezentant cu drepturi depline. 
(la data 16-mai-2006 Art. 5 din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 

52/2006 ) 
(1)Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism şi care privesc 
asigurarea, racordarea sau branşarea, după caz, la infrastructura edilitară, în 
condiţiile impuse de caracteristicile şi de amplasamentul reţelelor de transport 
energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reţeaua căilor de 
comunicaţii, securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei, 
precum şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se 
solicită şi se obţin de către investitor/solicitant de la autorităţile competente în 
domeniu, înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii la autorităţile prevăzute la art. 4. 
(2)Avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism şi obţinute de către 
solicitant, potrivit prevederilor alin. (1), devin parte integrantă din autorizaţia de 
construire. 
(la data 14-feb-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(1)Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către 

investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea 
depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la 
autorităţile administraţiei publice competente pentru: 
a)asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse 
de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din 
zona de amplasament; 
b)racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; 
c)securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei; 
d)cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale. 
(2)Actele de autoritate emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului 
prevăzute la art. 2 alin. (21) lit. b) şi d) se solicită şi se obţin de investitor/solicitant 
în condiţiile legii. 
(3)Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreună cu punctul 
de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau, după caz, actul 
administrativ al acesteia, obţinute potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se anexează şi 



devin parte integrantă din autorizaţia de construire. 
(la data 14-oct-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 261/2009 ) 
Art. 6 
(la data 23-nov-2009 Art. 6 din capitolul I a fost reglementat de capitolul III, sectiunea 1 din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în 
conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori 
ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac 
cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi 
construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie 
îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi 
acordurile legale, necesare în vederea autorizării. 
(1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la 
art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor 
aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi 
aprobate potrivit legii, care sunt informaţii de interes public, potrivit legii, fac 
cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al 
terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, stabilesc cerinţele urbanistice 
care urmează să fie îndeplinite prin documentaţia tehnică - D.T. în funcţie de 
specificul amplasamentului, lista cuprinzând avizele şi acordurile necesare în 
vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii, potrivit prevederilor art. 5, 
alin. (1), inclusiv obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului, cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării 
efectelor acesteia asupra mediului în vederea obţinerii actului administrativ al 
autorităţii competente pentru protecţia mediului. 
(la data 14-feb-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 7. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute 

la art. 4: 
a)fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic 
al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu 
prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale 
planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; 
b)stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de 
specificul amplasamentului; 
c)stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; 
d)încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de 
vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea 
autorizării. 

(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 

261/2009 ) 
(11)Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după 
caz, declaraţia autorităţii pentru protecţia mediului, decizia etapei de încadrare, 
acordul de mediu, avizul Natura 2000. 
(la data 14-feb-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 8. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(11)Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului reprezintă 
documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare iniţială, respectiv după 
etapa de încadrare a investiţiei în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, iar actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 
este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000. 

(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 

261/2009 ) 
(2)Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze 
lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data 
înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.  

(la data 23-nov-2009 Art. 6, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 8 din capitolul I, 

sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 ) 



(3)Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de 
primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei 
publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor 
stabilite conform legii. 
(4)În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau 
juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde 
atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât 
şi elementele care definesc scopul solicitării. 
(4)În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică 
sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care 
va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită 
certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte 
funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc 
scopul solicitării. 
(la data 14-feb-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(4)În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică 
sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care 
va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită 
certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte 
funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care 
definesc scopul solicitării. 

(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 

261/2009 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I a fost reglementat de Art. 19 din capitolul II, 

sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(5)Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. 
(6)Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionării de terenuri, a 
adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" şi pentru 
cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile 
respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări 
de construcţii, precum şi constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. 
Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar 
nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului. 

(6)Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii: 
a)în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii; 
b)în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de 
"Studiu de fezabilitate", potrivit legii; 
c)pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci 
când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate 
în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de 
trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa 
certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. 

(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (6) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 

261/2009 ) 
1) Numele si prenumele solicitantului: 

- persoana fizica; sau 

- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului în cadrul firmei. 

2) Pentru persoana fizica: 

- se completeaza cu date privind domiciliul acesteia. 

Pentru per 
(11) PRECIZARI privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 
F.1 
Pag. 2 
1. Numele si prenumele solicitantului: 
- persoana fizica sau 
- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului în cadrul firmei. 
2. Pentru persoana fizica 
- se completeaza cu date privind domiciliul acesteia; 
Pentru persoana juridica 



3. Alte elemente de identificare 
În situatia în care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta, dupa c
- fisa bunului imobil, sau 
- extras de Carte Funciara (pâna la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai în cazul solicitarii certificatului de 
urbanism pentru înstrainari, sau 
- elemente de reper, general cunoscute, sau 
- numarul de ordine si suprafata de teren înscrise în Registrul agricol, sau 
- plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zona, . 
4. Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism 
Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4.1. - 4.5.); 
4.1. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
4.1.1. Lucrari de construire - se vor înscrie denumirea investitiei si se va specifica în care categorie se încadreaza, conform enumerarii de mai jos:
a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor 
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la 
constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite conform legii; 
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico
transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente; 
d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice; 
e) lucrari de foraje si excavari necesare în vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizarii executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
g) organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote; 
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele 
gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan; 
i) cimitire - noi si extinderi. 
4.1.2. Lucrari de desfiintare - se va înscrie denumirea constructiei I amenajarii si se va specifica în care categorie se încadreaza, conform enumerarii de la pct. 4.1.1.
4.2. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara 
- vânzari, cumparari, concesionari, cesionari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni etc. 
4.3. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice. 
4.4. Cereri în justitie. 
4.5. Alte scopuri. 
(2) _ 
F.2 
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDETEAN ............................................................ 
Arhitect-sef 
Nr. ................ din .............................. 
Doamnei/Domnului 
PRIMAR* ............................................................ 
Având în vedere cererea nr. ................ din .............................., pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare înaintata de 
........................................................................... cu domiciliul(2)/sediul în judetul .............................. municipiul/orasul/comuna ..
............................................. sectorul ............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ................ bl ................ sc. ..........
telefon/fax ............................................................ e-mail .............................. 
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul .............................. municipiul/orasul/comuna ............................................. satul ............................................. sectorul 
............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ............... bl ................ sc. ................ et. ................ ap. ................sau identificat prin 
(3)......................................................................... 
În scopul (4) ....................................................................................................................................................... 
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, va rugam sa ne comunicati avizul dvs. în termen de 
5 zile de la data înregistrarii prezentei. 
Anexam (3): ....................................................................................................................................................... 
ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, 
semnatura) 
L.S. 
(1)Numele si prenumele solicitantului 
(2)Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
(4)Scopul eliberarii certificatului de urbanism 
*) Se completeaza, dupa caz: 
- al municipiului ....................................... 
- al orasului ............................................. 
- al comunei ............................................ 
(3) _ 
F.3 
ROMÂNIA 
JUDETUL .............................. 
PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI ............................................. 
Primar 
Nr. ................ din .............................. 
Catre, 
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 
Urmare adresei dvs. nr. ................ din .............................., referitoare la cererea nr. ................ din .............................. pentru eliberarea certificatului de urbanism, înaintata de 
............................................................ cu domiciliul (2)/sediul în judetul .............................. municipiul/orasul/comuna ............................................. satul ............................................. 
sectorul ............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ................ bl. ................sc. ................ et. ................ ap. ................ telefon/fax 
............................................................ e-mail ............................................................ 



Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul ............................................. municipiul/orasul/comuna ............................................. satul .........................................
sectorul ............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ................ bl. ................sc. ................ et. ................ ap. ................
sau identificat prin(3)................................... 
În scopul (4) ............................................................................................................... 
În urma analizarii documentatiei transmise si a verificarii datelor existente, se emite urmatorul 
AVIZ (5) .............................................................................................................. 
Prezentul aviz este valabil si pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare. 

PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF) 
(numele si prenumele, semnatura) 

(1) Numele si prenumele solicitantului 
(2) Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
(4) Scopul emiterii certificatului de urbanism 

(5) Se vor preciza elementele privind regimul 
juridic, economic si tehnic ale imobilului, 
rezultate din documentatiile de urbanism si de 
amenajare a teritoriului aprobate, precum si din 
hotarârile consiliului local 

*) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. 
(4) _ 
F.4 
ROMÂNIA 
JUDETUL .............................. 
PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI ............................................. 
Primar 
Nr. ................ din .............................. 
Catre, 
CONSILIULUI JUDETEAN ............................................. 
Doamnei/Domnului Arhitect sef ........................................... 
Urmare cererii înregistrata cu nr. ................ din .............................., pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de 
cu domiciliul (2)/sediul în judetul .............................. municipiul/orasul/comuna ............................................. satul ............................................. sectorul ............... cod postal ............... 
strada ............................................. nr. ................ bl. ................ sc. ................ et. ................ ap. ................ telefon/fax ............................................................ e
............................................................ 
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul .............................. municipiul/orasul/comuna ............................................. satul ............................................. sectorul 
............... cod postal ............... strada ............................................. nr. ................ bl ................ sc. ................ et. ................ ap. ................ sau identificat prin 
(3)........................................................................... 
În scopul (4) ..................................................................................................................... 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, va rugam sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului 
judetean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei. 

PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

(1) Numele si prenumele solicitantului 
(2) Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
(4) Scopul eliberarii certificatului de urbanism 

 

*) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. 
(5) _ 
F.5 
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDETEAN ............................................. 
Arhitect sef 
Nr ................ din .............................. 
Doamnei/Domnului 
PRIMAR * ............................................. 
Urmare cererii dvs. nr. ................ din .............................., pentru emiterea avizului structurii de specialitate în vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de 
.............................................cu domiciliul (2)/sediul în judetul ..............................municipiul/orasul/comuna .............................................satul .............................................sectorul 
...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ telefon/fax 
............................................................e-mail ............................................................ 
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul ..............................municipiul/orasul/comuna .............................................satul ..........................................
...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin 
(3)........................................................................................... 
Depusa pentru (4) .............................................................................................................. 
În urma analizarii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis si a verificarii datelor existente, se emite urmatorul 
AVIZ (5) 
...................................................................................................................................................... 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

(1) Numele si prenumele solicitantului 
(2) Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
(4) Scopul eliberarii certificatului de urbanism 

(5) Se vor preciza conditiile si recomandarile 
privind regimul juridic, economic si tehnic ale 
imobilului, precum si elementele rezultate din 
documentatiile de urbanism si de amenajare a 
teritoriului aprobate, cu privire la imobil. 

*) Se completeaza, dupa caz:  



- al municipiului .............................. 
- al orasului .............................. 
- al comunei .............................. 
(61) _ 
F.6.1 
Pag. 1 
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDETEAN ............................................. 
Presedinte 
Nr ................ din 
CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr ................ din .............................. 
Urmare cererii adresate de (1) .........................................................................................................cu domiciliul (2)/sediul în judetul ..............................municipiul/orasul/comuna 
.............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc 
................et ................ ap. ................ telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................, înregistrata la nr. ................ din ...............20 
..., 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se 
CERTIFICA: 
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul ..............................municipiul/orasul/comuna .............................................satul .............................................sectorul 
...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin 
(3)............................................................................ 
În temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................ /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotarârea Consiliului judetean/local ............................................. nr. 
................ /......................, 
1. REGIMUL JURIDIC 
........................................................................................................................................................... 
2. REGIMUL ECONOMIC 
........................................................................................................................................................... 
(1)Numele si prenumele solicitantului 
(2)Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
F.6.1. 
Pag. 2 
3. REGIMUL TEHNIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat (4) pentru/întrucât: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: 
a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) 
b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii 
|_| PAC |_| PAD |_| POE 
c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic 

c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si 
infrastructura: 
|_| alimentare cu apa 
|_| alimentare cu energie electrica 
|_| gaze naturale 
|_| salubritate 
Altele 
|_| 

|_| canalizare 
|_| alimentare cu energie termica 
|_| telefonizare 
|_| transport urban 
|_| 

c.2. Avize si acorduri privind: 
|_| securitatea la incendiu 
|_| protectia mediului 

|_| protectia civila 
|_| sanatatea populatiei 

(4)Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata în cerere 
F.6.1. 
Pag. 3 
d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant 
d.1. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
d.2. Alte avize/acorduri: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
d.3. Studii de specialitate: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ............... luni de la data emiterii. 



PRESEDINTE, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR GENERAL, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din .............................. 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de .............................. 
*) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. 
F.6.1 
Pag. 4 
(pag. 1) 
ROMÂNIA 
Judetul ......................... 
............................ 
[autoritatea administratiei publice emitente*)] 
Nr. ........... din .................. 
CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. .......... din ................... 
În scopul: ................................. 
................................................. **) 
Ca urmarea Cererii adresate de1) ..................., cu domiciliul/sediul2) în judetul ................, municipiul/orasul/comuna .............., satul ............, sectorul ........, cod postal .............., s
................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., telefon/fax ........., e-mail ........., înregistrata la nr. ....... din ........ 20..., 
pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat în judetul .................., municipiul/orasul/comuna .............., satul ........., sectorul ......., cod postal ..........., str. ............... nr. ......., bl. ......., 
sc. ......, et. ......, ap. ......., sau identificat prin3) ................................; 
în temeiul reglementarilor Documentatiei de urba 
(62) _ 
F.6.2 
Pag.1 
ROMÂNIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 
Primar General 
Nr ................ din .............................. 
CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr ................ din .............................. 
Urmare cererii adresate de (1) ............................................................cu domiciliul(2)/sediul în judetul ..............................municipiul/orasul/comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ 
telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................ 
înregistrata la nr. ................ din ...............20 ...., 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se 
CERTIFICA: 
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul ............................................. 
municipiul/orasul/comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl 
................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin (3)............................................................................ 
În temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................ /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotarârea Consiliului judetean/local ............................................. nr. 
................ /..............., 
1. REGIMUL JURIDIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. REGIMUL ECONOMIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
(1)Numele si prenumele solicitantului 
(2)Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
F.6.2 
Pag.2 
3. REGIMUL TEHNIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat (4) pentru/întrucât: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: 
a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) 
b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii 
|_| PAC |_| PAD |_| POE 
c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic 
c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: 
|_| alimentare cu apa 
|_| alimentare cu energie electrica 
|_| gaze naturale 
|_| salubritate 
|_| canalizare 
|_| alimentare cu energie termica 
|_| telefonizare 



|_| transport urban 
|_| Altele |_| 
c.2. Avize si acorduri privind: 
|_| securitatea la incendiu 
|_| protectia mediului 
|_| protectia civila 
|_| sanatatea populatiei 
(4)Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata în cerere 
F.6.2 
Pag.3 
d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant 
d.1. Avizele I acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
d.2. Alte avize/acorduri: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
d.3. Studii de specialitate: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...............luni de la data emiterii. 

PRIMAR GENERAL, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR GENERAL, 
(numele sl prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din .............................. 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............... 
*) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. 
F.6.2 
Pag. 4 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM 
de la data de ..............................pâna la data de .............................. 
Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obtina, în conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR GENERAL, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR GENERAL, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

Data prelungirii valabilitatii: ............................... 
Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ............................... din ............................... 
Transmis solicitantului la data de ..............................direct/prin posta. 
(63) _ 
F.6.3 
Pag. 1 
ROMÂNIA 
MUNICIPIUL BUCURESTI 
PRIMARIA SECTORULUI ............... 
Primar 
Nr ................ din .............................. 
CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr ................ din .............................. 
Urmare cererii adresate de ............................................................cu domiciliul(2)/sediul în judetul ..............................municipiul/orasul/comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ 
telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................ 
înregistrata la nr. ................ din ...............20 ...., 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se 
CERTIFICA: 
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul .............................................municipiul/orasul/comuna .............................................satul .......................................
...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin 
(3)........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
În temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................ /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotarârea Consiliului judetean/local .............................. nr. ................ 
/............... 
1. REGIMUL JURIDIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. REGIMUL ECONOMIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 



(1)Numele si prenumele solicitantului 
(2)Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
F.6.3 
Pag.2 
3. REGIMUL TEHNIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat (4) pentru/întrucât: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: 
a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) 
b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii 
|_| PAC |_| PAD |_| POE 
c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic 
c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: 
|_| alimentare cu apa 
|_| alimentare cu energie electrica 
|_| gaze naturale 
|_| salubritate 
|_| canalizare 
|_| alimentare cu energie termica 
|_| telefonizare 
|_| transport urban 
|_| Altele |_| 
c.2. Avize si acorduri privind: 
|_| securitatea la incendiu 
|_| protectia mediului 
|_| protectia civila 
|_| sanatatea populatiei 
(4)Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata în cerere 
F.6.3 
Pag. 3 
d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant 
d.1. Avizele I acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
6.2. Alte avize/acorduri: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
d.3. Studii de specialitate: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...............luni de la data emiterii. 

PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din ................ 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............... 
*) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. 
F.6.3 
Pag. 4 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
SE PRELUNGESTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM 
de la data de ..............................pâna la data de ............................... 
Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obtina, în conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

Data prelungirii valabilitatii: .............................. 
Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din ............................... 
Transmis solicitantului la data de ..............................direct/prin posta. 
(64) _ 
F.6.4 
Pag.1 



ROMÂNIA 
JUDETUL .............................. 
PRIMARIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI .............................................. 
Primar 
Nr ................ din .............................. 
CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr ................ din .............................. 
Urmare cererii adresate de ............................................................cu domiciliul(2)/sediul în judetul ..............................municipiul/orasul/comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ 
telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................ 
înregistrata la nr. ................ din ...............20 ...., 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se 
CERTIFICA: 
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul ............................................. 
municipiul/orasul/comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl 
................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin 
(3).......................................................................................................................................................................................................................
În temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. ................ /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotarârea Consiliului judetean/local .............................. nr. ......
/............... 
1. REGIMUL JURIDIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
2. REGIMUL ECONOMIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
(1)Numele si prenumele solicitantului 
(2)Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
F.6.4 
Pag. 2 
3. REGIMUL TEHNIC 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat (4) pentru/întrucât: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: 
a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata) 
b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii 
|_| PAC |_| PAD |_| POE 
c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic 
c. 1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: 
|_| alimentare cu apa 
|_| alimentare cu energie electrica 
|_| gaze naturale 
|_| salubritate 
|_| canalizare 
|_| alimentare cu energie termica 
|_| telefonizare 
|_| transport urban 
|_| Altele |_| 
c.2. Avize si acorduri privind: 
|_| securitatea la incendiu 
|_| protectia mediului 
|_| protectia civila 
|_| sanatatea populatiei 
(4)Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata în cerere 
F.6.4 
Pag. 3 
d) Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant 
d.1. Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
d.2. Alte avize/acorduri: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
d.3. Studii de specialitate: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
e. Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ...............luni de la data emiterii. 



PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din .............................. 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............... 
*) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. 
F.6.4 
Pag. 4 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM 
de la data de ..............................pâna la data de .............................. 
Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obtina, în conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF* 
(numele si prenumele, semnatura) 

Data prelungirii valabilitatii: .............................. 
Achitat taxa de: .............................. lei, conform chitantei nr. ................ din .............................. 
Transmis solicitantului la data de ..............................direct/prin posta. 
*) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, dupa caz. 
(7) _ 
F.7 
Pag.1 
Catre, 
Presedintele Consiliului judetean .............................. 
Primarul 
CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM 
Subsemnatul (1) ...........................................................................cu domiciliul(2)/sediul în judetul ..............................municipiul/orasul/comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. ................ 
telefon/fax ............................................................e-mail ............................................................ 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit 
PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM 
nr. ................ din .............................. 
Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul ............................................. 
municipiul/orasul/comuna .............................................satul .............................................sectorul ...............cod postal ............... strada ....
................sc ................et ................ ap. ................sau identificat prin 
(3).......................................................................................................................................................................................................................................................................
Solicit prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism nr. ................ /............... din data de ...............pâna la data de ...............................
Anexez, în original, certificatul de urbanism nr. ................ /................ 
SEMNATURA 
Data .............................. 
*) Se completeaza, dupa caz: 
- Primarul General al municipiului Bucuresti 
- Primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti 
- Primarul municipiului ............................................. 
- Primarul orasului ............................................. 
- Primarul comunei ............................................. 
(1)Numele si prenumele solicitantului 
(2)Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
(81) _ 
F.8.1 - abrogat 
F.8.2 - abrogat 
F.8.3 - abrogat 
F.8.4 - abrogat 
F.8.5 - abrogat 

Art. 61 
(1)Măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al 
autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea 
documentaţiei tehnice - D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori 
prin autorizaţia de construire. 
(2)În situaţia în care o investiţie urmează să se realizeze etapizat sau să se 
amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-
teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizează pentru 
întreaga investiţie. 

(la data 14-feb-2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
Art. 7 



(la data 23-nov-2009 Art. 7 din capitolul I a fost reglementat de Art. 77 din capitolul VI, sectiunea 1 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 

(1)Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe 
baza documentaţiei depuse la autorităţile prevăzute la art. 4, care va cuprinde: 
a)certificatul de urbanism; 
b)dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor;  

(la data 09-nov-2006 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 

1362 din 09-nov-2006 ) 

c)proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
d)avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; 
e)dovada privind achitarea taxelor legale. 

(1)Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor 
aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii 
documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, 
în copie, următoarele documente: 

(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de capitolul II, sectiunea 2 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 14 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

a)certificatul de urbanism; 
b)dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, 
sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară 
de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; 
b)dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, 
după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de 
informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 

261/2009 ) 
c)documentaţia tehnică - D.T;  

(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (1), litera C. din capitolul I a fost reglementat de Art. 21 din capitolul 

II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

d)avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism; 
d)avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al 
autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al 
acesteia; 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 

261/2009 ) 
e)actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera E. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 14. din Legea 

261/2009 ) 

f)dovada privind achitarea taxelor legale. 
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
f)dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a 
autorizaţiei de construire. 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 

261/2009 ) 
(11)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile reprezentând 
anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de emitere a autorizaţiei de 
construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii. 

(la data 18-mai-2008 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 

101/2008 ) 
(12)Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi 
se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente numai dacă 
solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f). 
(12)Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi 
se înregistrează la autoritatea administraţiei publice competente numai dacă 
solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1). 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 

261/2009 ) 
(13)Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului, în situaţia în care apar modificări pentru care este 



necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea 
executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului 
administrativ emis anterior. În caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării 
executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ. 

(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 
(2)Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din proiectul 
tehnic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în 
concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor 
cerute prin acesta, şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică, potrivit legii. 
(2)Documentaţia tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru 
prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu 
conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se 
semnează şi se verifică, potrivit legii. 

(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 
(21)Documentaţiile tehnice - D.T. aferente investiţiilor pentru care autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a emis 
actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate 
în construcţii "c) igienă, sănătate şi mediu", potrivit legii. 
(22)În situaţia în care, după emiterea actului administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, investiţia suferă modificări care nu au făcut 
obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de către 
verificatorul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" în 
raportul de verificare a documentaţiei tehnice aferente investiţiei, iar 
solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică pentru protecţia 
mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislaţiei 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
(23)Documentaţiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică în 
mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii "f) economie de 
energie şi izolare termică", potrivit legii. 

(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 
(3)În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie 
solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor 
necesare în vederea completării acesteia. 
(3)În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest lucru se notifică 
în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea 
elementelor necesare în vederea completării acesteia. 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 

261/2009 ) 
(31)Persoanele fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi 
elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire răspund material, contravenţional, 
civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (3). 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea 

261/2009 ) 
(4)Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie. 
(5)Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel 
mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În 
această situaţie, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor 
prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic. 
(6)Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea 
valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în 
care caracteristicile nu se schimbă faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă 
autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. 



(7)Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu 
pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita 
autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării 
acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o 
perioadă nu mai mare de 12 luni. 
(8)Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, 
precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările 
autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a 
făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind 
ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei. 
(9)O dată cu depunerea cererii de emitere a autorizaţiei de construire solicitantul are obligaţia 
să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul - teren şi/sau 
construcţii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti, în caz contrar 
documentaţia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai după 
soluţionarea definitivă în instanţă a litigiului. 
(9)Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile 
cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă 
pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, la momentul emiterii 
actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren 
şi/sau construcţii - aparţinând exclusiv solicitantului. 
(la data 19-mai-2005 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. 

din Legea 119/2005 ) 
(9)Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile 
cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă 
pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, la momentul emiterii 
actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren 
şi/sau construcţii - aparţinând solicitantului, responsabilitatea revenind exclusiv 
acestuia. 
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. 

din Legea 261/2009 ) 
(9)Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile 
cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă 
pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, în momentul emiterii 
actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren 
şi/sau construcţii -, responsabilitatea aparţinând solicitantului. 

(la data 12-dec-2011 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea 269/2011 ) 
(10)Prin excepţie de la prevederile alin. (9), lucrările de consolidare la clădirile multietajate 
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol 
public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16), chiar în situaţia 
existenţei unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 
(10)Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în 
clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de 
urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16). 
(la data 19-mai-2005 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. 

din Legea 119/2005 ) 
(10)Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori 
prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public 
se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16). 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea 

261/2009 ) 
(11)În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii. 
(12)Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii complete, 
în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia situaţiilor prevăzute la 
alin. (16). 
(13)Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, 
după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice 
emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor 
stabilite conform legii. 



(14)Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării 
lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a transcrierii actelor care conferă 
dreptul de construire. 
(14)Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea 
finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în 
cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. 

(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (14) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 
(15)În situaţia în care în timpul execuţiei lucrărilor, şi numai în perioada de valabilitate a 
autorizaţiei de construire, survin modificări de temă privind construcţia autorizată, care conduc 
la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie, 
potrivit legii. Pentru obţinerea noii autorizaţii de construire solicitantul va depune o 
documentaţie, elaborată cu condiţia încadrării noilor propuneri în prevederile documentaţiilor 
de urbanism aprobate şi numai în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia 
iniţială. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism. 
(15)În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de 
valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de 
construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are 
obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor prezentei 
legi. 

(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I a fost reglementat de Art. 66 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I a fost reglementat de Art. 67 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(151)Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor alin. 
(15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică - D.T, elaborată în 
condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei 
publice locale competente să decidă, după caz: 

(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15^1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 66 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

a)emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor 
de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia 
de construire iniţială; 
b)reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările 
corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al 
autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor 
obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială. 
(152)Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în 
limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se 
realizează de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare 
cerinţă esenţială de calitate în construcţii, potrivit legii. 
(152)Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în 
limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se 
realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice 
competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru 
fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor 
instituţiilor avizatoare. 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 

261/2009 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 66 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 75 din capitolul VI, 

sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(153)Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în 
limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se 
realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 



(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (15^3) din capitolul I a fost reglementat de Art. 66 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(16)Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de 
avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, inclusiv la 
construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administraţiei 
publice abilitată, conform legii, urmând ca documentaţia legală necesară să fie definitivată pe 
parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor legale. 
(16)Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului, autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în 
primă urgenţă obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte 
evenimente cu caracter excepţional, inclusiv la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), 
se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competentă potrivit 
prezentei legi, urmând ca documentaţia tehnică necesară să fie definitivată pe 
parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor 
şi actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. 

din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(16)Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 
şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public, 
autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă 
urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor 
structurale/nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de 
rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte 
evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea 
administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile 
tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză tehnică, 
studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect 
tehnic - P.T., detalii de execuţie D.E să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la 
încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, 
după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 

261/2009 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I a fost reglementat de Art. 17 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(161)Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezintă pericol public. 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 

261/2009 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (16^1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 17 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(17)Primăriile pot dezafecta construcţiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, aflate 
în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia 
construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile alin. 
(16), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu prevederile 
cuprinse în anexa nr. 1.  

(la data 23-nov-2009 Art. 7, alin. (17) din capitolul I a fost reglementat de Art. 17 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(18)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii. 
(19)Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 30 % din 
valoarea iniţială a taxei de autorizare. 
(20)Instituţiile abilitate prin lege să emită avize şi acorduri în vederea autorizării lucrărilor de 
construcţii, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1), au obligaţia emiterii acestora în 
termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei, după caz, direct 
structurilor organizate de consiliile judeţene şi locale sau, după caz, solicitantului. 

(20)Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită 
avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele obligaţii: 
a)să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru 
emiterea avizelor/acordurilor, precum şi lista altor documente şi condiţii specifice 



necesare, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice 
competente pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediu; 
b)să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării 
cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării prevederilor legale 
privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile. 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 

261/2009 ) 
(201)Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de 
către autorităţile pentru protecţia mediului competente, respectiv punctului de 
vedere şi actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaţiei privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 

261/2009 ) 
(21)Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la 
dispoziţia publicului spre informare, pe pagina proprie de web a autorităţii 
administraţiei publice locale emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz. 
(21)Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la 
dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii 
administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz. 

(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (21) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 

261/2009 ) 
(22)În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia 
de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul 
comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi 
privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, 
familială şi privată, potrivit legii. 

(23)Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire 
sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii: 
a)conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate 
condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului de 
respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
b)principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de 
construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor 
exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de 
consultare a publicului; 
c)descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă 
este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ 
emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 

(la data 14-feb-2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
1. Cerinta A 4. Cerinta D 

2. Cerinta B 5. Cerinta E 

3. Cerinta C 6. Cerinta F 

7. Cerinta Af  

Declar pe propria raspundere ca datele mentionate în prezenta cerere sunt exacte si ma angajez 
sa respect, cunoscând prevederile Codului penal privind infractiunea de fals în declaratii, 

autorizatia de construire si documentatia aferenta, vizata spre neschimbare. 

Capitolul 1 - Tipuri de lucrari 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/19911): 

|_| a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare 
de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente 
acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11 din Legea nr. 50/1991; 

|_| b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, 
conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate 
la constructii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii; 

|_| c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si 
reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele 



si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de îmbunatatiri 
funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, 
transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare 
a celor existente; 

|_| d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de 
amenajare a spatiilor publice; 

|_| e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a 
prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a 
sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane; 

|_| f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizarii 
executarii lucrarilor, în conditiile prevazute la art. 7 alin. (11) din Legea nr. 50/1991; 

|_| g) organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote; 

|_| h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere 
situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele 
gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan; 

|_| i) cimitire - noi si extinderi. 

|_| j) lucrari de desfiintare a constructiilor prevazute la lit. a)-h). 

Capitolul 2 - Categorii de constructii1): 

|_| constructii de locuinte |_| constructii hidrotehnice 

|_| constructii pentru institutii publice si servicii: |_| constructii pentru îmbunatatiri funciare 

|_| pentru sanatate |_| constructii tehnico-edilitare 

|_| pentru asistenta sociala |_| constructii pentru pompieri 

|_| pentru învatamânt |_| constructii cu caracter special 

|_| pentru cultura |_| constructii cu functiuni comasate 

|_| pentru turism |_| retele edilitare: 

|_| pentru culte D apa 

|_| pentru administratie si finante |_| canalizare 

|_| pentru comert |_| energie electrica 

|_| pentru servicii |_| termice 

|_| pentru sport |_| gaze 

|_| pentru recreere |_| telecomunicatii 

|_| constructii agricole si zootehnice |_| amenajari exterioare: 

|_| constructii industriale |_| amenajarea si consolidarea terenului 

|_| constructii pentru depozitare |_| strazi, alei, platforme, parcaje, garaje 

|_| constructii pentru transporturi |_| spatii libere si mobilier exterior 

|_| constructii pentru telecomunicatii |_| spatii verzi, împrejmuiri 

|_| constructii energetice |_| constructii cu caracter provizoriu. 
1)Se introduce "X" în caseta. 

Capitolul 3 - Date caracteristice privind amplasamentele si constructiile 

a) Suprafata terenului ................ m2 

b) Situarea terenului fata de strazile adiacente .............................. 

c) Procentul de ocupare a terenului - POT2): existent ............ % propus ............. % 

d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent ............. propus ............. 

e) Alinierea constructiilor: 

- Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ............. m. 

- Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt: 

de ............ m fata de limita de proprietate din .............................; 

de ............ m fata de limita de proprietate din .............................; 

de ............ m fata de limita de proprietate din .............................. 

f) Numarul de corpuri de cladiri ............., din care: existente .............. desfiintate .............. 
mentinute ............. propuse .......... rezultate ......... 

g) Suprafete3): 

Constructii 
Suprafata 
construita 

Suprafata 
desfasurata Suprafata utila 

Suprafata 
locuibila/ nr. 

camere 

existente, din care:    / 

- desfiintate    / 



- mentinute    / 

propuse    / 

TOTAL*)    / 

*) Totalul rezulta prin însumarea suprafetelor înscrise la rubricile "mentinute" si "propuse". 

h) Înaltimea constructiilor propuse (în m): 

 CORP ............. CORP ............. CORP ............. CORP 
............. 

Înaltimea la cornisa sau 
streasina 

    

Înaltimea maxima a 
constructiilor 

    

i) Numarul de niveluri: 

 CORP ............. CORP ............. CORP ............. CORP 
............. 

Existente     

Propuse     

j) Caracteristici constructive si aspect exterior: 

 CORP ............. CORP ............. CORP ............. CORP 
............. 

Sistem constructiv     

Fundatii     

Acoperis (sarpanta/terasa)     

Sistem de încalzire     

Învelitoare (material/culoare)     

Finisaj exterior 
(material/culoare) 

    

Tâmplarie exterior 
(material/culoare) 

    

k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate: 

|_| principale 
(permanente) 

|_| sezoniere (de 
vacanta) 

|_| pentru închiriere |_| sociale 

|_| de serviciu |_| de necesitate |_| de interventie |_| de protocol 

|_| sanatate nr. de paturi ............ nr. de consultatii ...... nr. de proceduri 
............ 

|_| învatamânt nr. de sali de clasa 
........ 

nr. de locuri ............ nr. de grupe ............ 

|_| cultura nr. de locuri ............   

|_| hoteliere nr. de camere ............ nr. de locuri ............  

|_| culte nr. de locuri ............   

|_| administrative si 
financiare 

nr. de personal ..........   

|_| comert nr. de personal ................  

|_| alimentatie publica nr. de locuri ............ nr. de personal ............ 

|_| servicii nr. de personal ............  

|_| sport nr. de locuri ............ 

|_| recreere nr. de locuri ............ 

|_| productie nr. de personal ............ 

|_| depozitare nr. de personal ............ 

l) Asigurarea utilitatilor urbane1) 

|_| apa |_| canalizare |_| energie electrica |_| energie termica 

|_| gaze naturale |_| telefonie |_| salubritate |_| transport urban 

Alte utilitati: |_| |_| |_| 

m) Garaje si parcaje1) 

|_| garaje nr. de locuri ......... Suprafata construita desfasurata ............ m2 

|_| parcaje nr. de locuri ......... Suprafata construita desfasurata ............ m2 



n) Drumuri, alei, platforme: suprafata carosabil .......... m2; suprafata pietonala ......... m2 

o) Spatii verzi1) 

|_| arbori taiati numar ............ |_| arbori mentinuti numar ....... 

|_| arbori plantati numar ............ |_| spatii verzi suprafata ......... m2 

p) Modul de evacuare a deseurilor ......................................................... 

r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila ................................ 

s) Masuri de protectie a mediului ............................................................ 

t) Alte caracteristici specifice .................................................................. 

PRECIZARI privind completarea formularului 

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare 

1) Numele si prenumele solicitantului: 

- persoana fizica; sau 

- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum si a calitatii 
solicitantului în cadrul firmei. 

2) Pentru persoana fizica se completeaza cu date privind domiciliul acesteia. Pentru persoana 
juridica se completeaza cu date privind sediul social al firmei. 

3) Se completeaza cu date extrase din Cartea funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz. 

4) Se înscriu: denumirea lucrarii, capacitatea si categoria lucrarilor, precum si oricare alte 
elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate. 

5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste, dupa caz, în functie de: 

- suprafata construita desfasurata a constructiilor; ori 

- valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei. 

6) Se completeaza cu numarul proiectului, data elaborarii, precum si cu datele de identificare a 
proiectantului. 

7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare, precum si 
numarul certificatului de verificator. 

NOTA: 

- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora 
este cea evidentiata la cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcap. 4.1. - Constructii si 
instalatii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 
28/2008 pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii, coroborata cu prevederile pct. 138 alin. (1) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul cap. 5 - Alte 
cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de santier, pct. 5.1.1. Lucrari de constructii, în conformitate cu 
Structura devizului general aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 28/2008. 

- Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de 
specialitate din cadrul administratiei publice emitente, pe baza reglementarilor legale în vigoare, si 
se comunica solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. 

Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata 
a taxelor, comunicate anterior de emitent. 

- Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plata - care se 
înregistreaza si în formular la pozitia 7. 

PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF) 
(numele si prenumele, semnatura) 

PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF *) 
(numele si prenumele, semnatura) 

PRESEDINTE, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR GENERAL, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF 
(numele si prenumele, semnatura) 

PRIMAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

SECRETAR, 
(numele si prenumele, semnatura) 

L.S. ARHITECT SEF *) 
(numele si prenumele, semnatura) 

PRIMAR, SECRETAR, 



(numele si prenumele, semnatura) (numele si prenumele, semnatura) 
L.S. ARHITECT SEF 

(numele si prenumele, semnatura) 
PRIMAR, 

(numele si prenumele, semnatura) 
SECRETAR, 

(numele si prenumele, semnatura) 
L.S. ARHITECT SEF 

(numele si prenumele, semnatura) 
PRIMAR, 

(numele si prenumele, semnatura) 
SECRETAR, 

(numele si prenumele, semnatura) 
L.S. ARHITECT SEF 

(numele si prenumele, semnatura) 
PRIMAR, 

(numele si prenumele, semnatura) 
SECRETAR, 

(numele si prenumele, semnatura) 
L.S. ARHITECT SEF 

(numele si prenumele, semnatura) 
A. Documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizata spre neschimbare -, 
împreuna cu toate avizele si acordurile obtinute, precum si actul administrativ al autoritatii 
competente pentru protectia mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie. 

Nerespectarea întocmai a documentatiei - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si 
acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, în temeiul prevederilor art. 
24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, republicata. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(151) din Legea nr. 50/1991 si cu respectarea 
legislatiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în situatia în care în timpul 
executarii lucrarilor si numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin 
modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea 
modificarii acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire. 

B. Titularul autorizatiei este obligat: 

1. sa anunte data începerii lucrarilor autorizate, prin trimiterea înstiintarii conform formularului 
anexat autorizatiei (formularul-model F.17) la autoritatea administratiei publice locale emitenta a 
autorizatiei; 

2. sa anunte data începerii lucrarilor autorizate, prin trimiterea înstiintarii conform formularului 
anexat autorizatiei (formularul-model F.18) la inspectoratul în constructii al judetului/municipiului 
Bucuresti, împreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora; 

3. sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea înstiintarii conform formularului 
anexat autorizatiei (formularul-model F.19) la inspectoratul în constructii al judetului/municipiului 
Bucuresti, odata cu convocarea comisiei de receptie; 

4. sa pastreze pe santier - în perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia tehnica - 
D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea 
organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor; 

5. în cazul în care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente 
de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar 
monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa 
anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si directia judeteana pentru cultura, culte si 
patrimoniu; 

6. sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de 
protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale; 

7. sa transporte la .................... (se completeaza de catre emitent) materialele care nu se pot 
recupera sau valorifica, ramase în urma executarii lucrarilor de constructii; 

8. sa desfiinteze constructiile provizorii de sant 
(14) _ 
F.14 
Pag. 1 
Catre, 
Presedintele Consiliului judetean ............................................. 
Primarul *) 
CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE 
Subsemnatul (1) .........................................................................................................cu 
domiciliul(2)/ sediul în judetul ..............................municipiul/ orasul/ comuna 
.............................................satul .............................................sectorul ...............cod 
postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc 
................et ................ ap. ................ telefon/ fax 
............................................................e-mail ............................................................ 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata, solicit 
PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE 
nr. ................ din .............................. 



Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul 
.............................................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada 
............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. 
................ 
Cartea funciara (4)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadastral 
............................................................ 
În vederea executarii lucrarilor de ....................................................................................... 
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate în prezenta cerere sunt exacte. 
Anexez prezentei cereri: 
- Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/ 
desfiintare nr. ................ din data de .............................. ; 
- Documentatia tehnica derivata din PAC/ PAD - dupa caz - prin care se evidentiaza stadiul fizic al 
lucrarilor realizate în baza Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din data de 
.............................., precum si lucrarile ramase de executat pâna la finalizare; 
- Autorizatia de construire/ desfiintare nr. ................ din data de .............................., în 
original. 
SEMNATURA 
Data .............................. 
*) Se completeaza, dupa caz: 
- Primarul General al municipiului Bucuresti 
- Primarul sectorului ... al municipiului Bucuresti 
- Primarul municipiului ............................................. 
- Primarul orasului ............................................. 
- Primarul comunei ............................................. 
(1)Numele si prenumele solicitantului 
(2)Adresa solicitantului 
(3)Date de identificare a imobilului 
(4)Se înscriu lucrarile ramase de executat pentru care se solicita prelungirea valabilitatii 
(15) _ 
F.15 
STAMPILA MODEL "ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM 

 
Stampila model pentru Consiliul judetean 

 
Stampila model pentru Primarie municipiu 

 
Stampila model pentru Primarie oras 

 
Stampila model pentru Primarie comuna 

*) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. 
(16) _ 
F.16 
STAMPILA MODEL "VIZAT SPRE NESCHIMBARE 

 
Stampila model pentru Consiliul judetean 

 
Stampila model pentru Primarie municipiu 



 
Stampila model pentru Primarie oras 

 
Stampila model pentru Primarie comuna 

*) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului. 
(17) _ 
F.17 
Catre, 
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN .............................. 
PRIMARUL*) ........................................................................... 
Subsemnatul (1) .........................................................................................................cu 
domiciliul(2)/ sediul în judetul ..............................municipiul/ orasul/ comuna 
.............................................satul .............................................sectorul ...............cod 
postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc 
................et ................ ap. ................ telefon/ fax 
............................................................e-mail ............................................. 
titular al Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din ...............20 ...., emisa pentru 
executarea lucrarilor de constructii privind construirea/ desfiintarea constructiilor si amenajarilor 
(3).................................................................................................... 
în valoare de ............................................. lei. 
Aduc la cunostinta 
Ca la data de (4) ..............................ora ..............., vor începe lucrarile de constructii autorizate 
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul 
.............................................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada 
............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. 
................ 
Cartea funciara (4)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadastral 
............................................................ 
Semnatura, (5) 
Data .............................. 
L.S. 
PRECIZARI privind completarea formularului: 
*) Se completeaza, dupa caz: - Primarul general al municipiului Bucuresti 
- Primarul sectorului ... al municipiului Bucuresti 
- Primarul municipiului ............................................. 
- Primarul orasului ............................................. 
- Primarul comunei ............................................. 
(1)Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei 
juridice - inclusiv calitatea acestuia) 
(2)Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice) 
(3)Se înscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria de 
lucrari din autorizatie) 
(4)Data începerii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile înainte 
(5)Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridice 
NOTA: 
- Formularul pentru înstiintarea privind începerea executarii lucrarilor autorizate se anexeaza la 
autorizatia de construire/desfiintare în doua exemplare. 
- Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei înstiintari, cu 
numarul si data înregistrarii la emitent. 
(18) _ 
F.18 
Catre, 
INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ............................................. 
Subsemnatul (1) ...........................................................................cu domiciliul(2)/ sediul în 
judetul ..............................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada 
............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. 
................ telefon/ fax ............................................................e-mail 
............................................. 
titular al Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din ...............20 ...., emisa pentru 
executarea lucrarilor de constructii privind construirea/ desfiintarea constructiilor si amenajarilor 
(3)......................................................................................... 
în valoare de ............................................. lei. 
Aduc la cunostinta 
Ca la data de (4) ..............................ora ..............., vor începe lucrarile de constructii autorizate 



pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul 
.............................................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada 
............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. 
................ 
Cartea funciara (4)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadastral 
............................................................ 
Anexez, în copie dovada achitarii cotei de 0, 1% din valoarea lucrarilor autorizate, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata. 
Semnatura, (5) 
L.S. 
Data .............................. 
PRECIZARI privind completarea formularului: 
(1)Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei 
juridice - inclusiv calitatea acestuia) 
(2)Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice) 
(3)Se înscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria de 
lucrari din autorizatie) 
(4)Data începerii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile înainte 
(5)Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridice 
NOTA: 
- Formularul pentru înstiintarea privind începerea executarii lucrarilor autorizate se anexeaza la 
autorizatia de construire/desfiintare 
în doua exemplare. 
- Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei înstiintari, cu 
numarul si data înregistrarii la Inspectoratul de Stat în Constructii. 
(19) _ 
F.19 
Catre, 
INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ............................................. 
Subsemnatul (1) .........................................................................................................cu 
domiciliul(2)/ sediul în judetul ..............................municipiul/ orasul/ comuna 
.............................................satul .............................................sectorul ...............cod 
postal ............... strada ............................................. nr. ................bl ................sc 
................et ................ ap. ................ telefon/ fax 
............................................................e-mail ............................................. 
titular al Autorizatiei de construire/ desfiintare nr. ................ din ...............20 ...., emisa pentru 
executarea lucrarilor de constructii privind construirea/ desfiintarea constructiilor si amenajarilor 
(3).................................................................................... 
în valoare de ............................................. lei. 
Aduc la cunostinta 
Ca la data de (4) ..............................ora ..............., au fost finalizate lucrarile de constructii 
autorizate 
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul 
.............................................municipiul/ orasul/ comuna .............................................satul 
.............................................sectorul ...............cod postal ............... strada 
............................................. nr. ................bl ................sc ................et ................ ap. 
................ 
Cartea funciara (4)/ Fisa bunului imobil sau nr. cadastral 
........................................................................... 
Semnatura, (5) 
L.S. 
Data .............................. 
PRECIZARI privind completarea formularului: 
(1)Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei 
juridice - inclusiv calitatea acestuia) 
(2)Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice) 
(3)Se înscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria de 
lucrari din autorizatie) 
(4)Înstiintarea finalizarii lucrarilor se va face o data cu convocarea comisiei de receptie. 
(5)Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridice 
NOTA: 
- Formularul pentru Înstiintarea privind finalizarea lucrarilor autorizate se anexeaza la autorizatia 
de construire/desfiintare în doua exemplare. 
- Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze un exemplar al acestei înstiintari pentru cartea 
tehnica a constructiei, cu numarul si data înregistrarii la Inspectoratul de Stat în Constructii. 

Art. 8 
(la data 23-nov-2009 Art. 8 din capitolul I a fost reglementat de Art. 20 din capitolul II, sectiunea 1 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 

(1)Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi 
instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de 
construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi 



subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare 
obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.  

(la data 23-nov-2009 Art. 8, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 15 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(2)Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în 
conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, 
potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.  

(la data 23-nov-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 15 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(3)Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (21), pentru emiterea autorizaţiei de 
desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor nu este necesară emiterea punctului de vedere 
al autorităţii competente pentru protecţia mediului ori a actului administrativ al 
acesteia. 

(la data 14-oct-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 22. din Legea 

261/2009 ) 
Art. 9 
(la data 23-nov-2009 Art. 9 din capitolul I a fost reglementat de Art. 78 din capitolul VI, sectiunea 2 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 9 din capitolul I a fost reglementat de Art. 28 din capitolul II, sectiunea 3 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 

(1)Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele 
tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de 
specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din 
domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:(1) Proiectele 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice se 
elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu 
pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru 
construcţii, astfel: (la data 14-feb-2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, 
punctul 20. din Ordonanta urgenta 214/2008 )(1) Documentaţiile tehnice - D.T. şi 
proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se 
semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, 
urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel: (la data 14-oct-2009 Art. 9, 

alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 261/2009 ) 
a)de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură 
pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor 
supraterane şi a celor subterane; 
b)de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru 
părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate 
categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile 
aferente acestora; 
c)de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută 
de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, 
stabilite conform legii. 
(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie. 
(3)Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează 
răspunderea acestora în condiţiile legii. 

Art. 10 
(la data 23-nov-2009 Art. 10 din capitolul I a fost reglementat de capitolul III, sectiunea 2 din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 10 din capitolul I a fost reglementat de Art. 16 din capitolul I, sectiunea 4 din 

Norme Metodologice din 2009 ) 

Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, 
potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi 
în documentaţiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează: 
a)în ansamblurile de arhitectură, în rezervaţiile de arhitectură şi de urbanism, în cazul siturilor 
arheologice, al parcurilor şi grădinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit 
legii, precum şi în cazul lucrărilor de orice natură în zonele de protecţie a monumentelor, 
solicitantul va obţine avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, potrivit competenţelor specifice; 
a)în zonele construite protejate, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, 
definite potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile arheologice, 



solicitantul va obţine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza 
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii; 

(la data 19-mar-2006 Art. 10, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 

52/2006 ) 
b)în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizul 
Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine avizele specifice cerinţelor de calitate a 
construcţiilor, potrivit prevederilor legale;  

(la data 23-nov-2009 Art. 10, litera B. din capitolul I a fost reglementat de Art. 75 din capitolul VI, 

sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

c)în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranţă şi protecţie ale 
amenajărilor hidrotehnice de interes public, precum şi în alte arii protejate solicitantul va 
obţine avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale; 

(la data 14-feb-2009 Art. 10, litera C. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 

d)în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, 
precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va obţine şi autorizaţia Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform prevederilor legale; 
d1)în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale 
exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor 
prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie 
privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socioeconomice, solicitantul 
va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

(la data 18-mai-2008 Art. 10, litera D. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 

101/2008 ) 
e)în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul va obţine avizul organismelor 
competente. 

Art. 11 
(1)Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică 

structura de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al 
acestora:(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică 
structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: (la data 14-feb-2009 Art. 11, 

alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 63 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 18 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

a)reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma 
acestora şi materialele din care sunt executate; 
b)reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, 
dimensiunile golurilor şi tâmplăriei; 
b)reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, 
dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele 
din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate 
monumente istorice, în condiţiile legii; 

(la data 10-mai-2007 Art. 11, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 

117/2007 ) 
c)reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; 
d)zugrăveli şi vopsitorii interioare; 
e)zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile 
clădirilor; 
f)reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, 
aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de 
preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor 
individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;  

(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (1), litera F. din capitolul I a fost reglementat de Art. 65 din capitolul 

IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

g)reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; 



h)reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, 
la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului 
elementelor constructive; 
h)reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele 
asemenea -, lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi acoperişului, dacă nu se 
schimbă sistemul constructiv al acestuia - terasă/şarpantă -, la trotuare, la ziduri de 
sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a aspectului elementelor 
constructive; 
(la data 14-feb-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, 

punctul 22. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
h)lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei 

arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la 
construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel: 

(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I a fost reglementat de Art. 18 din 

capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

1.finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea; 
2.trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces; 
3.lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se 
schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de 
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau 
în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor 
şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; 

(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 

261/2009 ) 
i)lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente; 
j)lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor 
artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi 
al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz; 
k)lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, 
situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere; 
l)lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. 
m)lucrări de compartimentare provizorie nestructurală. 

(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera L. din capitolul I completat de Art. I, punctul 25. din Legea 

261/2009 ) 
(2)Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, 
pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care 
sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau 
branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.  

(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 64 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(3)Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la 
construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.  

(la data 23-nov-2009 Art. 11, alin. (3) din capitolul I a fost reglementat de Art. 18 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

Art. 12 
(1)Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi 
anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de 
construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la 
sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. 
(2)Prin introducerea acţiunii autorizaţia de construire sau de desfiinţare se suspendă de drept 
şi, pe cale de consecinţă, instanţa va dispune oprirea lucrărilor până la soluţionarea în fond a 
cauzei. 
(2)O dată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei judecătoreşti suspendarea 
autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării lucrărilor, până la 
soluţionarea pe fond a cauzei. 

(la data 19-mai-2005 Art. 12, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 

119/2005 ) 
CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru construcţii 
Art. 13 



(la data 06-nov-2006 Art. 13 din capitolul II a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1352 din 06-nov-

2006 ) 

(1)Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, 
destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit 
legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei.  

(la data 23-nov-2009 Art. 13, alin. (1) din capitolul II a fost reglementat de Art. 60 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(2)Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de 
interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii.  

(la data 23-nov-2009 Art. 13, alin. (2) din capitolul II a fost reglementat de Art. 61 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(3)Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea 
prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului. 

Art. 14 
Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile 
libere de construcţii, aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de foştii 
proprietari. 

Art. 15 
Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot 
concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii, ori pot fi 
date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în următoarele situaţii: 
a)pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără 
scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivităţile locale pe terenurile 
acestora; 
b)pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, potrivit legii; 
c)pentru realizarea de locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani; 
d)pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii; 
e)pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu 
acordul acestuia; 
f)pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectură, cu avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, atunci când terenul se află în zona de protecţie a acestora. 
f)pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice 
definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza 
documentaţiilor de urbanism avizate potrivit legii. 

(la data 19-mar-2006 Art. 15, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 

52/2006 ) 
Art. 16 

(1)Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţă publică de 
către primarii unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaţie afişată la 
sediul acestora şi tipărită în cel puţin două ziare de largă circulaţie, cu minimum 20 de zile 
înainte de data licitaţiei. 
(2)Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi 
destinaţia terenului, stabilite prin documentaţiile de urbanism, precum şi taxa anuală minimală 
de redevenţă. 
(3)Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după 
caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea 
funcţionalităţii şi a capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a 
celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care 
corespund prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii. 
(4)Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre 
a consiliilor locale şi/sau judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în 
conformitate cu competenţele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcţionează la sediul 
consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate terenurile. 

Art. 17 
Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului 
judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să 



asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care 
se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente. 

Art. 18 
Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesionează pentru realizarea de locuinţe şi spaţii 
construite asociate acestora, în funcţie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, 
aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafeţe: 

a)în localităţile urbane: 
1.până la 450 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj; 
2.până la 300 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj, cu două apartamente; 
3.până la 250 m2 pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje, având 
cel mult 6 apartamente; 
4.pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit 
documentaţiilor de urbanism; 
b)în localităţile rurale, până la 1.000 m2 pentru o locuinţă. 

Art. 19 
Pentru realizarea unei case de vacanţă se poate concesiona un teren în suprafaţă de până la 
250 m2. 

Art. 20 
Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie, de către orice 
persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitaţia. Contestaţia 
suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă. 

Art. 21 
Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru situaţiile prevăzute la art. 15, se va încheia 
actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidenţele de publicitate 
imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii. 

Art. 22 
Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, 
durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi de 
natura construcţiei. 
(1)Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu 
prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile 
judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de 
prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei. 
(2)Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară. 

(la data 14-feb-2009 Art. 22 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
Art. 23 

(1)Intravilanul localităţilor se stabileşte prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate 
potrivit legii. 
(2)Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul 
localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de 
planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii. 
(3)Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit 
legii.  

(la data 19-sep-2005 Art. 23, alin. (3) din capitolul II a fost reglementat de Regulament din 2005 ) 

CAPITOLUL III: Răspunderi şi sancţiuni 
Art. 24 
(la data 23-nov-2009 Art. 24 din capitolul III a fost reglementat de Art. 73 din capitolul V din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(1)Constituie infracţiuni următoarele fapte: 
a)executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea 
prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b); 
b)continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de 
control; 
b)continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către 
organele de control competente, potrivit legii; 



(la data 16-oct-2006 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din 

Legea 376/2006 ) 
c)întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă 
universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9. 
d)refuzul emiterii certificatului de urbanism. 

(la data 14-oct-2009 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul III completat de Art. I, punctul 26. din 

Legea 261/2009 ) 
(2)Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 
amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei. 
(2)Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani 
sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. 

(la data 14-oct-2009 Art. 24, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 

261/2009 ) 
Art. 25 

În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 24, organele de control prevăzute de prezenta 
lege, care au constatat fapta, sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală. 

Art. 26 
(la data 23-nov-2009 Art. 26 din capitolul III a fost reglementat de anexa 7 din Norme Metodologice 

din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 26 din capitolul III a fost reglementat de Art. 79 din capitolul VI, sectiunea 2 

din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 26 din capitolul III a fost reglementat de anexa 6 din Norme Metodologice 

din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 26 din capitolul III a fost reglementat de Art. 74 din capitolul V din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(1)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: 
a)executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 
3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant;  

(la data 25-oct-2007 Art. 26, alin. (1), litera A. din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 

1762 din 25-oct-2007 ) 

b)executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului 
tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), de către investitor 
şi executant; 
b)executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a 
proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. 
b), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi 
autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor 
şi executant; 

(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 24. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
c)aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi 
racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate; 
d)menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea 
lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a 
construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu; 
e)neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor 
prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori 
degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe 
durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază; 
f)împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului 
organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate; 
g)neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile 
art. 7 alin. (8), precum şi depăşirea termenului legal prevăzut la art. 7 alin. (1); 
g)neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu 
prevederile art. 7 alin. (8); 

(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din 

Legea 261/2009 ) 



h)emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista 
cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau 
eliberarea acestora cu depăşirea termenului legal; 
h)emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin 
lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de 
investiţii, ori eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei 
documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului 
solicitării, cu depăşirea termenului legai, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea 
furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1); 
(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III modificat de Art. I, 

punctul 25. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
h)neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), 
precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care 
nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul 
de investiţii, sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei 
documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului 
solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea 
furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1); 

(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din 

Legea 261/2009 ) 
h1)neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1); 

(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III completat de Art. I, punctul 28. din 

Legea 261/2009 ) 
i)emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare: 

- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de 
construire/desfiinţare; 
- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit 
legii; 
- în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile 
certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale 
necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii; 
- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor 
de consolidare; 
- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege; 
j)neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea 
lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al 
consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor 
art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3); 
k)neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în 
Construcţii la controlul anterior; 
l)refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al 
reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7); 
m)depăşirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor şi acordurilor necesare în vederea 
autorizării lucrărilor de construcţii, conform prevederilor art. 7 alin. (20). 

(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera M. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 26. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 

(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 
- de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a); 
- de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f); 
- de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c); 
- de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) şi e); 
- de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) şi i); 
- de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) şi k); 
- de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) şi m); 
- de 10.000.000 lei, cele de la lit. g). 

(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, 
se sancţionează cu amendă după cum urmează: 



- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a); 
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f); 
- de la 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevăzute la lit. c); 
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e); 
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h) şi i); 
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k); 
- de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi m); 
- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g). 
(la data 19-mar-2006 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 

5. din Legea 52/2006 ) 
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, 

se sancţionează cu amendă după cum urmează: 
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a); 
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f); 
- de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c); 
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e); 
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h1) şi i); 
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k); 
- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l); 
- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g). 

(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 

261/2009 ) 
AGENT CONSTATATOR 
............................ 

(numele si prenumele) 
semnatura 

  
  

CONTRAVENIENT 
............................ 

(numele si prenumele) 
semnatura 

  MARTOR 
............................ 

(numele si prenumele) 
semnatura 

  

AGENT CONSTATATOR 
............................ 

(numele si prenumele) 
semnatura 

  
  

CONTRAVENIENT 
............................ 

(numele si prenumele) 
semnatura 

  MARTOR 
............................ 

(numele si prenumele) 
semnatura 

  

(3)Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului. 
(4)Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice. 
(5)Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor 
publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de 
urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit 
atribuţiilor stabilite conform legii. 
(6)În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment. 

(la data 14-feb-2009 Art. 26 din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
Art. 27 
(la data 23-nov-2009 Art. 27 din capitolul III a fost reglementat de anexa 8 din Norme Metodologice 

din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 27 din capitolul III a fost reglementat de Art. 76 din capitolul VI, sectiunea 1 

din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 27 din capitolul III a fost reglementat de Art. 71 din capitolul V din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(1)Organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări 
respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul 
unităţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare. 
(1)Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi organele de control din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească 
respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în 
cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor 
legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor 



de urmărire penală, după caz. 
(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 

376/2006 ) 
(2)Arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din 
subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării 
lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei 
în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. 
(3)Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h)-m), se constată şi 
se sancţionează de către organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor 
administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului 
Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 
(3)Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h)-l), se 
constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de 
control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor 
administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor 
municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare. 

(la data 14-feb-2009 Art. 27, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 
(4)Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constată şi se sancţionează de 
către organele de control ale consiliului judeţean, pentru faptele săvârşite pe teritoriul judeţului 
respectiv, şi, după caz, de către cele ale municipiului Bucureşti. 
(4)Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constată şi se 
sancţionează de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

(la data 14-oct-2009 Art. 27, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 

261/2009 ) 
(5)Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control ale 
administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului 
compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, 
după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale în a 
cărei rază s-a săvârşit contravenţia. 
(5)Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de 
control ale administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, 
şefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii 
administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază s-a 
săvârşit contravenţia. 

(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 

376/2006 ) 
(6)Contravenţiile privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţii, prevăzute 
la art. 26 alin. (1) lit. a), c) şi e), pot fi constatate şi de organele de poliţie. Procesul-verbal de 
constatare a contravenţiei se trimite de îndată autorităţii administraţiei publice pe teritoriul 
căreia s-a săvârşit contravenţia, care va aplica sancţiunea potrivit legii. 

(la data 14-feb-2009 Art. 27, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 

ŞANTIER 
ÎN 

LUCRU 

vedere 
de ansamblu a 

obiectivului 

Denumirea şi adresa obiectivului ................................................................. 
Beneficiarul investiţiei ................................ [denumirea firmei/numele şi prenumele] 
Adresa: ....................................... Tel./Fax: .................E-mail: ............ 

Proiectant general 
....................... 
[Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ....................................... 
Tel./Fax: ..............E-mail: .............. 
Proiectant de structuri 
.......................... 
[Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ....................................... 
Tel./Fax: ..............E-mail: .............. 

Proiectant de arhitectură 
................ 
[Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ........................................ 
Tel./Fax: ...............E-mail: .............. 
Proiectant de instalaţii 
........................... 
[Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ........................................ 
Tel./Fax: ...............E-mail: .............. 



Constructor - Antreprenor general 
........................ 
[Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ....................................... 
Tel./Fax: ..............E-mail: .............. 
Constructor pentru instalaţii 
............................ 
[Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ....................................... 
Tel./Fax: ..............E-mail: .............. 

Constructor pentru structură 
........................ 
[Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ........................................ 
Tel./Fax: ...............E-mail: .............. 
Constructor pentru închideri/izolaţii 
..................................... 
[Denumirea firmei/Numele şi prenumele] 
Adresa: ........................................ 
Tel./Fax: ...............E-mail: .............. 

Autorizaţie de construire/desfiinţare Nr. ____ din data de ____________ 
Emisă de......................................................................................... 
cu Nr. _____________________ din data de _________________________ 
Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie ....................................... 
Data începerii execuţiei lucrărilor .............................................................. 
Data finalizării lucrărilor ...................................................................... 

Art. 28 
(1)O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b) 
se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a 
acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori 
cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare 
a contravenţiei.  

(la data 23-nov-2009 Art. 28, alin. (1) din capitolul III a fost reglementat de Art. 59 din capitolul IV, 

sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(2)Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau 
cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice 
competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în 
condiţiile legii, sau, după caz, de instanţă. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la 
art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor. 
(3)Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de 
intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu 
a obţinut autorizaţia necesară. 

Art. 29 
(la data 23-nov-2009 Art. 29 din capitolul III a fost reglementat de Art. 72 din capitolul V din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 29 din capitolul III a fost reglementat de Art. 71 din capitolul V din Norme 

Metodologice din 2009 ) 

(1)Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al ţării, şi de 
inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de 
prezenta lege. 
(2)Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea 
executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constată că acestea 
se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în 
construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise. 
(3)Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea 
administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor şi măsurilor 
dispuse. În această situaţie organele de control ale consiliilor judeţene sau locale, după caz, au 
obligaţia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în 
Construcţii. 

Art. 30 
(la data 23-nov-2009 Art. 30 din capitolul III a fost reglementat de Art. 70 din capitolul IV, sectiunea 3 

din Norme Metodologice din 2009 ) 

(1)Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o 
cotă de 0,1 % din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a 
lăcaşurilor de cult. 
(2)Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor 
teritoriale în construcţii, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu 
transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. 
(8). Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15 % pe zi de 
întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele anului din veniturile 
extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie. 



(3)Cota stabilită la alin. (1) se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor 
autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor. 

Art. 301 
(1)Investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira Casei Sociale a Constructorilor o 
cotă în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în 
devizul general al obiectivului de investiţii sau al lucrării de intervenţii, după caz, 
întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în toate situaţiile în care se 
solicită emiterea autorizaţiei de construire, indiferent de sursa de finanţare şi de 
forma de proprietate asupra imobilelor - teren şi/sau construcţii -, cu excepţia 
lucrărilor la construcţiile de locuinţe individuale care nu se realizează de către 
dezvoltatori imobiliari. 
(2)Calculul şi virarea sumelor prevăzute la alin. (1) se fac eşalonat, concomitent cu 
plata situaţiilor de lucrări. 
(3)Prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) se aplică corespunzător şi cotelor prevăzute la 
alin. (1). 
(la data 14-feb-2009 Art. 30 din capitolul III completat de Art. I, punctul 30. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(la data 14-oct-2009 Art. 30^1 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 31. din Legea 261/2009 ) 

Art. 31 
Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în 
termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei. 

Art. 32 
(1)În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar 

nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, 
potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele 
judecătoreşti pentru a dispune, după caz: 
a)încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; 
b)desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal. 
(2)În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor 
prevăzute la alin. (1). 
(3)În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă, în 
conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu 
sprijinul organelor de poliţie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate. 
(4)În situaţiile prevăzute la art. 24 organele de control vor putea cere instanţei să dispună, 
prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control pot cere 
organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei să dispună ca măsură provizorie, 
pe tot parcursul procesului penal, oprirea executării lucrărilor. 
(4)În situaţiile prevăzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanţei să 
dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. (1). Organele 
de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penală sesizate 
şi, după caz, instanţei să dispună oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot 
parcursul procesului penal. 

(la data 16-oct-2006 Art. 32, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 

376/2006 ) 
(5)Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care 
s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata 
dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit. 

Art. 33 
(la data 09-feb-2009 Art. 33 din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 201/R din 09-feb-

2009 ) 

(1)Prin derogare de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire 
pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau 
comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei 
publice locale competentă, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala 
contravenientului. 
(2)Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale ori 
judeţene, după caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale, în 
condiţiile legii. 
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de 
construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului vor putea fi 



desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără sesizarea instanţelor 
judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. 
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de 
construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi 
construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea 
administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află 
construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor 
judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. 

(la data 14-oct-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 

261/2009 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(2)Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanşa din oficiu de autoritatea 
administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află 
construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului 
aparţinând domeniului public sau privat al statului.  

(la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (2) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(3)În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administraţiei publice competente a 
procedurii de desfiinţare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării 
prevăzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparţinând 
domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desfiinţarea 
construcţiilor executate fără autorizaţie de construire.  

(la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (3) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(4)Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de 
construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, oraşelor 
ori comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea 
administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe 
cheltuiala contravenientului.  

(la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (4) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(5)Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autorităţile publice competente pot 
contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale specializate în astfel de 
lucrări, în condiţiile legii. 

(la data 16-oct-2006 Art. 33 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 376/2006 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 33, alin. (5) din capitolul III a fost reglementat de Art. 62 din capitolul IV, 

sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 ) 

Art. 34 
(la data 23-nov-2009 Art. 34 din capitolul III a fost reglementat de Art. 80 din capitolul VI, sectiunea 3 

din Norme Metodologice din 2009 ) 

(1)Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a 
elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la 
comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului - sunt şi rămân proprietate 
publică a judeţului sau a municipiului Bucureşti. 
(1)Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de 
orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a 
lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de 
sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a 
altor instituţii ale statului - sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a 
municipiilor, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 

261/2009 ) 
(2)În înţelesul prezentei legi, prin studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1) se înţelege 
exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi pe 
specialităţi, breviare de calcul, avizele şi acordurile obţinute, precum şi piesele desenate. 



(3)Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, 
în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare 
judeţene şi din municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene, 
respectiv de Primăria Municipiului Bucureşti. 
(3)Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), intrate, la 
constituire, în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor 
unităţi de proiectare judeţene şi din municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit 
legii, de către consiliile judeţene sau de către primăriile municipiilor, respectiv de 
Primăria Municipiului Bucureşti. 

(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 

261/2009 ) 
(4)Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale 
consiliilor judeţene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
(4)Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin 
hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, respectiv ale Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 

261/2009 ) 
(5)Refuzul inventarierii şi/sau al predării studiilor şi documentaţiilor se sancţionează potrivit 
prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. 
(6)În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene şi/sau Primăria Municipiului 
Bucureşti, după caz, se vor adresa instanţelor judecătoreşti, care vor soluţiona cererile în 
procedură de urgenţă, potrivit legii. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru. 
(6)În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene şi/sau Primăria 
Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor 
judecătoreşti, care vor soluţiona cererile în procedură de urgenţă, potrivit legii. 
Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru. 
(la data 19-mar-2006 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 

6. din Legea 52/2006 ) 
(6)În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene, municipale şi/sau 
Primăria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile 
instanţelor judecătoreşti, care vor soluţiona cererile în procedură de urgenţă, potrivit 
legii. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru. 

(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 

261/2009 ) 
(7)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând 
documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate 
ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii 
documentaţiilor de execuţie, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
(7)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele 
cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentaţiile de 
urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, 
în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice, este neîngrădit şi se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului judeţean, municipal, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 

261/2009 ) 
Art. 35 

(1)În condiţiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenţie se face cu indicarea 
locului, datei şi orei constatării, în conformitate cu dispoziţiile art. 31. 
(2)Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face 
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea 
suspendă executarea sancţiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării 
lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, în condiţiile art. 28 alin. (1) 
şi ale art. 29 alin. (2).  

(la data 11-dec-2007 Art. 35, alin. (2) din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 2121 din 

11-dec-2007 ) 

(2)Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate 
face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 



Plângerea suspendă executarea sancţiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de 
oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale 
în condiţiile art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plângerea nu 
suspendă măsura desfiinţării în condiţiile art. 33 alin. (1) a lucrărilor de construcţii 
executate fără autorizaţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor ori a construcţiilor, lucrărilor şi 
amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor ori comunelor al căror termen 
prevăzut prin autorizaţie este expirat, dispusă în condiţiile art. 28 alin. (1). 

(la data 14-oct-2009 Art. 35, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 

261/2009 ) 
(3)În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia 
dispoziţiilor art. 28 şi 29.**) 
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale şi tranzitorii 
Art. 36 

(1)Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt 
obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de 
cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului. 
(2)În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. (1) concesionarea îşi pierde valabilitatea. 

Art. 37 
(la data 27-feb-2007 Art. 37 din capitolul IV a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 176 din 27-feb-

2007 ) 

(1)Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi 
au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie. 
(2)Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate 
elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, în 
condiţiile legii, emiterea autorizaţiei de funcţionare fiind condiţionată de existenţa procesului-
verbal de recepţie. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie şi în situaţia 
realizării lucrărilor în regie proprie. 
(2)Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate 
elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea 
lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate 
tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie 
proprie. Recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului 
administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de construire. 

(la data 19-mar-2006 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 

52/2006 ) 
(3)La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să regularizeze 
taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii. 
(4)O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizaţiilor de construire 
vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege. 
(5)Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor 
acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu 
se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în 
continuare sancţiunile prevăzute de lege. 

Art. 38 
(1)Sunt de utilitate publică lucrările privind construcţiile care nu mai pot fi finalizate conform 
prevederilor autorizaţiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora. 
(2)În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administraţiei publice 
locale pe teritoriul căreia se află construcţiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea 
publică în proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii. 

Art. 39 
Toate construcţiile proprietate particulară, realizate în condiţiile prezentei legi, se declară, în 
vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după 
terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în 
autorizaţia de construire. 



Art. 40 
(1)În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locative cu 
altă destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o cotă-parte de proprietate asupra tuturor 
părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu 
se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată 
proprietatea lor. 
(2)O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în situaţia celor realizate în clădiri cu 
mai multe apartamente, proprietarul dobândeşte şi o cotă-parte din dreptul de concesiune 
asupra terenului aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale. 
(3)Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu suprafaţa 
construită a locuinţelor, a caselor de vacanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire, 
după caz. 
(3)Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu 
suprafaţa utilă a locuinţelor, a caselor de vacanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie 
din clădire, după caz. 

(la data 14-oct-2009 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 

261/2009 ) 
Art. 41 

Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a 
construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, în aceleaşi condiţii se transmite şi 
autorizaţia de construire. 

Art. 42 
(la data 23-nov-2009 Art. 42 din capitolul IV a fost reglementat de Art. 69 din capitolul IV, sectiunea 3 

din Norme Metodologice din 2009 ) 

(1)Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în scopul asigurării cerinţelor de 
rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit 
factori distructivi de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea întregii 
construcţii.  

(la data 23-nov-2009 Art. 42, alin. (1) din capitolul IV a fost reglementat de Art. 17 din capitolul I, 

sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(2)Emiterea autorizaţiei de construire în vederea executării lucrărilor de intervenţie pentru 
consolidarea construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, a monumentelor istorice înscrise în listele 
oficiale, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, 
precum şi a lăcaşurilor de cult este scutită de taxa de autorizare. 
(2)Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de 
intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, 
inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, 
este scutită de taxa de autorizare. 
(la data 14-feb-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 

31. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(2)Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de 
intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, 
inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, 
precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate 
în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară 
activităţi comerciale, este scutită de taxa de autorizare. 

(la data 14-oct-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 

261/2009 ) 
Art. 43 

Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu ministerele şi celelalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. 
Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcţii: 
a)cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale interesate, în baza unor proceduri stabilite 
împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; 
b)aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face de către 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu 
respectarea prevederilor legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de 



construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local şi ale normelor 
metodologice de aplicare a acesteia. 
(la data 05-ian-2009 Art. 43 din capitolul IV modificat de Art. II, punctul 2. din 

Ordonanta urgenta 228/2008 ) 
Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcţii: 
a)cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale interesate, în baza unor proceduri stabilite 
împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;  

(la data 23-nov-2009 Art. 43, litera A. din capitolul IV a fost reglementat de Art. 57 din capitolul IV, 

sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

b)aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face de către 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu 
respectarea prevederilor legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de 
construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local şi ale normelor 
metodologice de aplicare a acesteia. 

(la data 14-oct-2009 Art. 43 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 261/2009 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 43, litera B. din capitolul IV a fost reglementat de Art. 58 din capitolul IV, 

sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 ) 

Art. 431 
(1)Publicul are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura de autorizare a 
executării lucrărilor de construcţii, să se documenteze şi să transmită comentarii şi 
opinii autorităţilor administraţiei publice locale competente, înaintea luării unei 
decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente 
investiţiei pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit 
necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului. 
(2)Informarea şi consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile 
legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului. 

Art. 432 
(1)Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ 
competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaţia de construire sau actul de 
respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, 
emise de autoritatea administraţiei publice locale competentă pentru investiţiile 
prevăzute la art. 431 alin. (1). 
(2)Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, în 
termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de 
construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, după caz, persoanele prevăzute la alin. (1) vor solicita 
autorităţii administraţiei publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în 
parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice. 
(3)Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (2) este scutită de taxa de 
timbru şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă. 

(la data 14-feb-2009 Art. 43 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
Art. 44 

(1)În condiţiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind 
autorizarea lucrărilor de construcţii, toate reglementările tehnice - norme, normative, 
instrucţiuni -, cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor şi urbanismului, elaborate de ministere 
şi de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 
(2)Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice, potrivit 
prevederilor alin. (1), au obligaţia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului, în vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, 
sub sancţiunea încetării aplicabilităţii acestora. 

Art. 45 
(la data 23-nov-2009 Art. 45 din capitolul IV a fost reglementat de Art. 82 din capitolul VI, sectiunea 3 

din Norme Metodologice din 2009 ) 

(la data 23-nov-2009 Art. 45 din capitolul IV a fost reglementat de Art. 10 din capitolul I, sectiunea 3 

din Norme Metodologice din 2009 ) 



(1)În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeţene, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale municipale, orăşeneşti şi ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de 
specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar 
public cu funcţie de conducere, şeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii în 
domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, 
şi pentru: 
a)avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea 
certificatelor de urbanism; 
b)obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii 
acordului unic; 

(la data 14-feb-2009 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 33. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 

c)întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
d)organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. 
(11)Autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor 
de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea, contra cost în condiţiile legii, la 
cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării 
lucrărilor de construcţii. 

(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din Legea 

261/2009 )  
(la data 23-nov-2009 Art. 45, alin. (1^1) din capitolul IV a fost reglementat de Art. 11, alin. (1) din 

capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 ) 

(2)Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului 
propriu, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens. 
(3)Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică 
de specialitate, analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism 
şi autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au 
constituite structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. 
d), la cererea acestora. 
(3)Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă 
asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează documentaţiile depuse 
pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire din competenţa de 
emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în 
condiţiile prevederilor alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. f), la cererea acestora. 
(la data 19-mai-2005 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 

9. din Legea 119/2005 ) 
(3)Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă 
asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează cererile depuse pentru 
emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor 
de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu 
au constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), 
precum şi ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora. 

(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea 

261/2009 ) 
(31)Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) şi f), preşedinţii consiliilor 
judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a 
primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate 
potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea consiliilor locale 
interesate. 
(la data 14-feb-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 

34. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
(31)Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preşedinţii consiliilor 
judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a 
primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate 
potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora. 

(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Legea 

261/2009 ) 



(4)În cazul în care, din cauza lipsei de specialişti, nu se pot constitui structurile de specialitate 
prevăzute la alin. (1) la nivelul oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător 
prevederile alin. (3). 

(5)Funcţia de arhitect-şef, prevăzută la alin. (1), se înscrie în nomenclatorul funcţiilor de 
conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi locale şi se echivalează după 
cum urmează: 
a)şef de departament sau director general, pentru arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, 
respectiv pentru arhitectul-şef al judeţului, arhitecţii-şefi ai municipiilor, precum şi ai 
sectoarelor municipiului Bucureşti; 
b)şef serviciu, pentru arhitecţii-şefi ai oraşelor; 
c)şef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, 
urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor de 
comună, şefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în condiţiile prevăzute 
la alin. (2). 
(6)Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare supra- şi 
subterane sunt obligaţi ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să 
transmită administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti planurile cadastrale 
cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al 
municipiului Bucureşti. 
(6)Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, 
supra- şi subterane sunt obligaţi să transmită administraţiei publice judeţene şi a 
municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe 
teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste 
planuri vor fi puse de Primăria Municipiului Bucureşti la dispoziţie primăriilor de 
sector. 
(la data 16-mai-2006 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 8. 

din Legea 52/2006 ) 
(6)Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, 
supra- şi subterane, sunt obligaţi să transmită autorităţilor administraţiei publice 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele 
reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului 
Bucureşti. Aceste planuri vor fi puse de autorităţile administraţiei publice judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti la dispoziţia tuturor primăriilor municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, respectiv primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti în a 
căror rază administrativ-teritorială sunt situate reţelele tehnico-edilitare. 

(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 

261/2009 ) 
Art. 46 

Prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se constituie Comisia Interministerială pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea 
avizului comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului, prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) şi la art. 15 lit. f). 

(la data 19-mar-2006 Art. 46 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 9. din Legea 52/2006 ) 

Art. 47 
1.Anexa nr. 1 privind conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
şi anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte 
integrantă din prezenta lege. 

Art. 471 
Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă. 

(la data 14-oct-2009 Art. 47 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 
Art. 48 

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei 
de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie, publicată în Buletinul 
Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 880 din 16 iulie 1973 
pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea 
construcţiei de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea 
de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, 
Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi 
desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor 



cu sau fără construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 
545/1958 privind reglementarea amplasării construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea 
statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acţiuni de interes 
de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de 
Miniştri nr. 2.490/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind 
amplasarea şi autorizarea construirii, reparării şi desfiinţării construcţiilor şi a altor lucrări, 
publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prezentei legi se abrogă. 
-****- 
*) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor 
o nouă numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 şi a mai fost modificată prin: 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, 
respinsă prin Legea nr. 413/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 
din 20 iulie 2001; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau 
abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 
109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001; 
- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 
455/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogată prin Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 
din 23 decembrie 2003; 
- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 749 din 27 octombrie 2003. 
**) - Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 şi Legea nr. 401/2003, era 
alcătuit din 4 alineate. 
Alin. (4), al cărui conţinut era: "(4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, 
sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin 
Legea nr. 401/2003. 
Alin. (3) al art. 35, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile 
alin. (4), însă cu trimitere la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 
Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicată, aplicarea acestui text încetând o dată cu 
abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 
ANEXA Nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al proiectului pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construcţiiANEXA nr. 1: 
CONŢINUTUL-CADRU al documentaţiei tehnice D.T. pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (la data 14-oct-2009 anexa 1 

modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi 
autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezenta lege, şi este 
extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu 
cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. 



Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se 
elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile 
prevederilor art. 9 din prezenta lege şi, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă 
în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu 
cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de 
vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al 
actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism. 
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se 
întocmeşte pentru: 
- autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C; 
- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.; 
- autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E. 
Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi 
prezentate spre autorizare. 

(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru: 

(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 

- autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.; 
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 

- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.; 
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 

- autorizarea executării organizării lucrărilor - P.O.E. 
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 

Conţinutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde 
opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare. 

(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 

În situaţii cu totul excepţionale, în funcţie de complexitatea investiţiei supuse autorizării, 
structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de 
urbanism şi alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentară, care să fie cuprinse în 
cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C./P.A.D. 

(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) 

CAPITOLUL A: Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire - P.A.C. 
SECŢIUNEA I: Piese scrise 
1.Lista şi semnăturile proiectanţilor 

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect 
pentru care răspund. 

2.Memoriu 
2.1.Date generale: 

Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, 
făcându-se referiri la: 
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; 
- clima şi fenomenele naturale specifice; 
- geologia şi seismicitatea; 
- categoria de importanţă a obiectivului. 

2.2.Memorii pe specialităţi 
Descrierea lucrărilor de: 
- arhitectură; 
- structură; 
- instalaţii; 
- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; 
- amenajări exterioare şi sistematizare verticală. 

2.3.Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru 
autorizare: 
- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă; 
- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri; 
- volumul construcţiilor; 
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; 
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 



2.4.Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
2.5.Anexe la memoriu 
2.5.1.Studiul geotehnic 
2.5.2.Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind 
calitatea în construcţii, întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi agreaţi de investitor. 
2.5.2.Referatele de verificare a documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu 
legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la 
art. 7 alin. (21) şi (23) întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor. 

(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I modificat de 

Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
2.5.3.Fişe tehnice necesare obţinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenţa 
emitentului autorizaţiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism. 

(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.3.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I abrogat de Art. 

I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 

2.5.4.Documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea, prin grija emitentului autorizaţiei, a 
avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia 
mediului şi a sănătăţii populaţiei. 

(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.4.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I abrogat de Art. 

I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 

2.5.5.Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiţiilor speciale de 
amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei, obţinute în prealabil de solicitant - avizul 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Culturii şi Cultelor, 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de 
Informaţii, al altor organisme ale administraţiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale 
acestora, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare. 
2.5.5.Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la 
infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele 
administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale 
serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz - Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii 
Publice, precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului 
Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, 
stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca 
urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, 
după caz, obţinute în prealabil de solicitant. 

(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.5.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I modificat de 

Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
2.5.6.Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, 
pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor 
vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, 
pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, 
precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate. 
SECŢIUNEA II: Piese desenate 
1.Planuri generale 
1.1.Plan de încadrare în teritoriu 

- planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie*), 
întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz 

1.1.Plan de încadrare în teritoriu 
- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 
sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial 

(la data 14-feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.1.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II modificat de Art. 

I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
1.2.Plan de situaţie 

privind amplasarea obiectivelor investiţiei - planşă pe suport topografic vizat de oficiul 
judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 
1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: 



- parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea 
elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv 
poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de 
trasare; 
- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi; 
- cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de 
nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.); 
- denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; 
- sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 
- accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute. 

1.2.Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei 
- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 
1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul 
de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta: 
imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de 
urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru 
suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a 
calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare; 
amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor 
construi; 
cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00; 
cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi 
altele asemenea); 
denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; 
sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 
accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; 
planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor 
de restituire a proprietăţii. 

(la data 14-feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II modificat de Art. 

I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
1.3.Planul privind construcţiile subterane 

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona 
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi 
capac -, şi va fi redactat la scara 1:500. 
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii 
prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 

2.Planşe pe specialităţi 
2.1.Arhitectură 

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui 
obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: 
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, 
dimensiunilor şi a suprafeţelor; 
- planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor 
meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se 
execută învelitorile; 
- secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, 
care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului 
- cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile 
proiectate; 
- toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea 
racordării la nivelul terenului amenajat; 
- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea 
stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent. 
2.2.Structura 

2.2.1.Planul fundaţiilor 
Se redactează la scara 1:50 şi va releva: 
- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; 
- măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile 
proiectate. 
2.2.2.Detalii de fundaţii 



2.2.3.Proiect de structură complet 
Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri. 
2.3.Instalaţii 

2.3.1.Schemele instalaţiilor 
Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 

2.4.Dotări şi instalaţii tehnologice 
În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii 
tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 
2.4.1.Desene de ansamblu 

2.4.2.Scheme ale fluxului tehnologic 
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos 
un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 
înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul 
proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale 
şefului de proiect. 
CAPITOLUL B: Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de 

desfiinţare - P.A.D. 
SECŢIUNEA I: Piese scrise 
1.Lista şi semnăturile proiectanţilor 

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect 
pentru care răspund. 

2.Memoriu 
2.1.Date generale 

Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată: 
- scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice; 
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; 
- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se 
preleva; 
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor 
prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii; 
- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare. 
2.2.Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obţinute prin 
grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism. 

(la data 14-oct-2009 punctul 2., subpunctul 2.2.. din anexa 1, capitolul 6, sectiunea I abrogat de Art. I, 

punctul 38. din Legea 261/2009 ) 

SECŢIUNEA II: Piese desenate 
1.Plan de încadrare în teritoriu 

- planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, 
întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz. 

2.Plan de situaţie a imobilelor 
planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, 
întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se 
precizează: 
- parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism; 
- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa; 
- modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor; 
- sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 
- plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare. 
Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele 
propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz. 

3.Planul privind construcţiile subterane 
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona 
amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi 
capac -, şi va fi redactat la scara 1:500. 
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, 
în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 

4.Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate 



Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea 
spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor 
existente: 
- planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului; 
- principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz; 
- toate faţadele. 
În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul 
de organizare a lucrărilor. 
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos 
un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 
înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul 
proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale 
şefului de proiect. 
CAPITOLUL C: Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - 

P.O.E.CAPITOLUL C: Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei 
lucrărilor - D.T.O.E. (la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. 

din Legea 261/2009 ) 
Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E. - este necesar în toate cazurile în care se 
realizează o investiţie. În situaţia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se va obţine o autorizaţie de construire separată 
de cea pentru investiţia propriu-zisă. 
Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E. este necesară în 
toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu 
documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în 
condiţiile legii. 
Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă 
descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării 
tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe 
spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după 
cum urmează: 

(la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 ) 
Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor 
provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, 
atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv 
cele de pe domeniul public, după cum urmează: 

(la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 ) 

SECŢIUNEA I: Piese scrise 
1.Lista şi semnăturile proiectanţilor 

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect 
pentru care răspund. 

2.Memoriu 
Acesta va cuprinde: 
- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, 
amenajărilor şi depozitelor de materiale; 
- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente; 
- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului; 
- precizări cu privire la accese şi împrejmuiri; 
- precizări privind protecţia muncii. 
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, 
necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul fişelor tehnice întocmite 
în Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C. sau P.A.D., după caz. 
Acesta va cuprinde: 
- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a 
construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale; 
- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente; 
- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona 
amplasamentului; 
- precizări cu privire la accese şi împrejmuiri; 



- precizări privind protecţia muncii. 
(la data 14-oct-2009 punctul 2. din anexa 1, capitolul 7, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 38. din 

Legea 261/2009 ) 
SECŢIUNEA II: Piese desenate 

Plan general 
a)la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de 
situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi 
toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia; 

b)la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea 
fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos 
un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de 
înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul 
proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale 
şefului de proiect. 
_____ 
*) Conform art. 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a 
fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a înfiinţat Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin 
reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, iar oficiile judeţene de 
cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti s-au reorganizat în oficii de 
cadastru şi publicitate imobiliară la nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti. 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a fost organizată şi funcţionează în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 718 din 9 august 2004. 
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ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizaţi în 
cuprinsul legii 

1.Acord unic 
Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de 
construire/desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a 
examinării şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării, însumând 
condiţiile şi recomandările formulate prin: 
a)avizele şi acordurile pentru utilităţi urbane privind racordarea obiectivului şi a organizării 
execuţiei lucrărilor la reţelele de utilităţi urbane (apă/canal, electricitate, gaze, termoficare, 
telecomunicaţii, salubritate, transport urban); 

b)avizele şi acordurile specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, 
protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. 
Acordul unic se elaborează de structurile de specialitate constituite sub autoritatea 
administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 5 alin. (1). 

(la data 14-feb-2009 punctul 1. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 

2.Autorizaţia de construire/desfiinţare 
Actul de autoritate al administraţiei publice locale - consilii judeţene şi consilii locale 
municipale, orăşeneşti şi comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii. 
Procedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare este reglementată prin prezenta 
lege şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului. 

3.Anexe gospodăreşti 
Construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să adăpostească activităţi specifice, 
complementare funcţiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinătatea locuinţei, alcătuiesc 
împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă. 
În categoria anexelor gospodăreşti, de regulă în mediul rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, 
grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite şi altele asemenea, în mod similar, 
sunt asimilabile noţiunii de anexe gospodăreşti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea. 

4.Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole 
Construcţiile situate în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a 
lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte 
bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul 
campaniilor agricole. 

5.Avizare/aprobare 
Avizare - procedura de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din 
structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau 
teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-
economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a 
teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii - 
extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările. 
Avizare - procedură de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii 
tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor 
organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor 
funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente 
prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin 
proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi proiectul tehnic 
(P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările. 
Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are 
caracter tehnic de obligativitate. 

(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic 
de obligativitate. 

(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 



Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor din 
documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul 
de aprobare se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei 
juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistică, precum şi al 
autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii. 

6.Clădiri de importanţă redusă 
Construcţii cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de 
oameni: 
a)clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodăreşti ale 
acestora; 
b)clădiri pentru învăţământ cu cel mult 4 unităţi funcţionale; 
c)dispensare comunale fără staţionar; 
d)sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliţie, cooperative de credit rural, 
biblioteci, oficii poştale şi altele asemenea; 
e)clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică, cu o suprafaţă de până la 200 m2 şi cu 
deschideri până la 6 m; 
f)hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează vibraţii, cu o suprafaţă de 
până la 200 m2 şi deschideri până la 6 m; 
g)dependinţe şi anexe gospodăreşti: garaje, bucătării de vară, grajduri, şuri şi altele 
asemenea; 
h)construcţii cu caracter provizoriu. 

7.Construcţii cu caracter provizoriu 
Construcţiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul 
funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o 
durată de existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire. 
De regulă, construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care 
permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, 
piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din 
categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri, tonete, cabine, locuri de 
expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, 
copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcţiilor 
provizorii se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile definitive. 

8.Construcţii speciale 
Construcţiile cu caracter militar care se autorizează în condiţiile prevăzute la art. 43. 

9.Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
Ansamblurile de documente scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se 
analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o 
perioadă determinată. 
Structura documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprinde: 
a)planurile de amenajare a teritoriului; 
b)planurile urbanistice; 

c)regulamentele locale de urbanism. 
Definirea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se 
fac prin legea amenajării teritoriului şi urbanismului. 

91.Documentaţie tehnică - D.T. 
Documentaţia tehnico-economică distinctă prin care se stabilesc principalele 
coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea 
construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, 
compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi 
echiparea construcţiilor - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a 
acestora la infrastructura edilitară, după caz. 
După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică - D.T. se constituie 
parte integrantă a Proiectului tehnic - P.Th., respectiv a Detaliilor de execuţie, fiind 
interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de 
construire. 
Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. este prevăzut în anexa nr. 1 la 
prezenta lege. 
Documentaţia tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice esenţiale 
necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc 



principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea 
construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, 
compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi 
echiparea construcţiilor - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a 
acestora la infrastructura edilitară, după caz. 
După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică - D.T. se dezvoltă în 
proiectul tehnic - P.Th. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor 
de execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor documentaţiei tehnice - D.T, sub 
sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire. 
Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. este prevăzut în anexa nr. 1 la 
prezenta lege. 

(la data 14-oct-2009 punctul 9^1. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 261/2009 ) 
92.Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

Totalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie 
suportul tehnic al dosarului ce se depune la autorităţile administraţiei publice 
locale/judeţene prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire. 
(la data 14-feb-2009 punctul 9. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 41. din 

Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
Totalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul 
ce se depune la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 în 
vederea emiterii autorizaţiei de construire. 

(la data 14-oct-2009 punctul 9^2. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea 261/2009 ) 
10.Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii 

Dreptul real sau, după caz, dreptul de creanţă privind imobilul, care conferă titularului dreptul 
de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire sau de 
desfiinţare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se 
atestă dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificatul de moştenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) 
sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea 
autorizaţiei de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru 
construcţii cu caracter provizoriu şi cu acordul expres al proprietarului de drept. 
Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a 
obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de 
construire/desfiinţare: 
1.dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de 
moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 
2.drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, 
locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de 
comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi 
acordul expres al proprietarului de drept. 

(la data 14-oct-2009 punctul 10. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 ) 
11.Firma 

Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscripţionează date de 
identificare a unei instituţii publice, societăţi comerciale, fundaţii, denumirea comercială, 
obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică îşi 
exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă. 

12.Instalaţii aferente construcţiilor 
Totalitatea conductelor şi echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării 
construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord (inclusiv) la 
utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente 
construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat. 
Totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării 
construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la 
utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile 
aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat. 

(la data 14-oct-2009 punctul 12. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 ) 
13.Intravilanul localităţii 

Teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general (PUG) şi 
cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca 



trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având 
o altă destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii. 
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri 
urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul urbanistic general 
(PUG) al localităţii. 

14.Extravilanul localităţii 
Teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-teritorială a unităţii de bază 
(municipiu, oraş, comună), înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţii este 
restricţionată, în condiţiile prezentei legi. 

15.Împrejmuiri 
Construcţiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafeţe, arii sau parcele asupra 
cărora există forme de proprietate, executate pentru protecţie împotriva intruziunilor, realizate 
din diferite materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă 
pe bulumaci -, ori prin planţii specifice. 

151.Locuri de joacă şi agrement 
Construcţii specifice pentru divertisment, recreere şi sport pentru populaţie. 

(la data 14-oct-2009 punctul 15. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 ) 
16.Lucrări de construcţii 

Operaţiunile specifice prin care: 
- se realizează construcţii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi 
aeriene, căi de comunicaţii, lucrări inginereşti, de artă etc.; 
- se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. 

17.Lucrări de modificare 
Lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având 
ca efect modificarea (totală sau în parte) a acestora, privind: 
- modificarea planimetriei interioare sau exterioare; 
- modificarea volumetriei. 
În toate cazurile este necesară emiterea unei autorizaţii de construire, cu respectarea 
prevederilor legale privind calitatea în construcţii pentru care legea prevede emiterea 
autorizaţiei de construire. 
Lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau 
nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. 
Lucrările de modificare pot fi: 
a)lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 
consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei; 

b)lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 
amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod 
semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul 
prealabil al unui proiectant autorizat. 
Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de 
compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de 
construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în 
construcţii. 

(la data 14-oct-2009 punctul 17. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 ) 
171.Lucrări de intervenţie în primă urgenţă 

Orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca 
urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi 
naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru: 
a)punerea în siguranţă, prin asigurarea cerinţelor de rezistenţă mecanică, stabilitate 
şi siguranţă în exploatare; 
b)desfiinţarea acestora. 

(la data 14-feb-2009 punctul 17. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
172.Lucrări de reabilitare 

Orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de 
siguranţă şi exploatare a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, în 
scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor 
esenţiale de calitate prevăzute de lege. 

(la data 14-feb-2009 punctul 17^1. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta 

urgenta 214/2008 ) 



18.Lucrări specifice la căile de comunicaţie, care nu necesită autorizaţie de construire 
Lucrările de întreţinere care nu necesită proiect şi deviz general, constând dintr-un complex de 
lucrări care se execută în mod permanent, în vederea menţinerii construcţiilor-instalaţiilor în 
condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplină siguranţă a 
circulaţiei, la nivelul traficului maxim. 

19.Mobilier urban 
Elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, 
aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de 
mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare 
constructivă la sol (fundaţii platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia 
energiei electrice), necesitând emiterea autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria 
mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine 
telefonice şi altele asemenea. 

191.Modificare de temă 
Orice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcţiunile 
şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, 
soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament şi alte asemenea cerinţe, care au 
fundamentat elaborarea documentaţiei tehnice - D.T, care a stat la baza emiterii 
autorizaţiei de construire. 

(la data 14-feb-2009 punctul 19. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
20.Parcelare 

Operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor 
proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionării sau vânzării 
loturilor rezultate. 

21.Proiect tehnic (P.Th.) 
Documentaţia - piese scrise şi desenate -, care cuprinde soluţiile tehnice şi economice de 
realizare a obiectivului de investiţii şi pe baza căreia se execută lucrările autorizate. 
Documentaţia tehnico-economică - piese scrise şi desenate -, elaborată în condiţiile 
legii, care dezvoltă documentaţia tehnică - D.T, cu respectarea condiţiilor impuse 
prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ 
al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de 
construire. 
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a 
obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate. 

(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
211.Detalii de execuţie (D.E.) 

Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 
1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare, 
precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza 
proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază 
soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea 
operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi 
care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între 
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii. 
Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele 
esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile 
legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii 
autorizate. 

(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 
22.Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, necesar emiterii autorizaţiei de 
construire, este extras din proiectul tehnic (P.Th.) şi se elaborează în condiţiile prevederilor 
prezentei legi şi în conformitate cu conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 1. 

(la data 14-feb-2009 punctul 22. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta urgenta 

214/2008 ) 

23.Recepţia lucrărilor 



Recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin 
care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic 
şi cu detaliile de execuţie. 
Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi de instalaţii se efectuează atât la lucrări 
noi, cât şi la intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, conform legii. Recepţia lucrărilor 
de construcţii se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum 
urmează: 
- recepţia la terminarea lucrărilor; 
- recepţia finală. 

24.Schimbare de destinaţie 
În înţelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de 
desfiinţare, după caz, numai în situaţia în care pentru realizarea schimbării de destinaţie a 
spaţiilor sunt necesare lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de 
construire. 

25.Zone protejate 
Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale 
patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de 
patrimoniu, zonele protejate sunt: 
a)zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului 
natural cu valoare deosebită; 
b)zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului construit, cu valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită. 

26.NOTĂ: 
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor, ale art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 401/2003 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu sunt 
încorporate în textul republicat al Legii nr. 50/1991: 
- art. III din Legea nr. 453/2001: 
"- Art. III 
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: anexa la Legea nr. 50/1991, 
republicată, art. 8 alin. 5 şi pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protecţiei mediului nr. 
137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, 
precum şi referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construcţii-
montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum şi orice alte dispoziţii 
contrare prevederilor prezentei legi."; 
- art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 401/2003: 
"(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse 
prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare şi conţinutul 
documentaţiilor necesare acestei proceduri. În acelaşi termen se vor efectua operaţiunile de 
preluare, predare-primire a studiilor de teren şi a documentaţiilor prevăzute la art. I pct. 23 
[alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal încheiat între părţi după inventarierea arhivelor 
menţionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fără a mai fi nevoie de punerea în întârziere. 
- Art. III 
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă litera c) a articolului 48 din Legea nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice."; 
- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004: 
"(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, 
transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, cu modificările ulterioare." 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 13 octombrie 2004 
*) În tot cuprinsul legii termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii", "Proiect de organizare a execuţiei 



lucrărilor" şi "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" se 
înlocuieşte cu termenul "Documentaţie tehnică - D.T". 

(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
*) În tot cuprinsul legii abrevierile "PAC", "P.O.E." şi "P.A.D." se înlocuiesc cu 
abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." şi "D.T.A.D.". 

(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
*) În tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi 
cartografie" se înlocuieşte cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară 
teritorial". 

(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 214/2008 ) 
*) În tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" se înlocuieşte cu sintagma 
"verificator de proiecte". 

(la data 14-oct-2009 Actul modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 261/2009 ) 
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Guvernul României 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 

din 19 aprilie 2006 
 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 

 

 

 
 

    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea 

unei noi legislaţii în domeniul achiziţiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de 

România în cadrul capitolului 1 "Libera circulaţie a mărfurilor" şi al recomandărilor Comisiei 

Europene, 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

    Cap. I 

    Dispoziţii generale 

 

    Secţiunea 1 

    Scop. Principii 
 

    Art. 1 - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedurile de atribuire a 

contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a 

contractului de concesiune de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor 

formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. 

    Art. 2 - (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie: 

    a) promovarea concurenţei între operatorii economici; 

    b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; 

    c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; 

    d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de 

atribuire de către autorităţile contractante. 

    (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: 

    a) nediscriminarea; 

    b) tratamentul egal; 

    c) recunoaşterea reciprocă; 

    d) transparenţa; 

    e) proporţionalitatea; 

    f) eficienţa utilizării fondurilor publice; 

    g) asumarea răspunderii. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Definiţii 
 

    Art. 3 - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 



    a) acceptarea ofertei câştigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire 

prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de 

achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare; 

    b) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi 

contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea 

elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează 

a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, 

cantităţile avute în vedere; 

    c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri 

de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; 

    d) candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, 

capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, 

capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru 

depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere 

sau dialog competitiv; 

    e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs 

de soluţii; 

    e1) contract - orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru; 

    f) contract de achiziţie publică - contractul comercial care include şi categoria 

contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în 

scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi 

operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de 

produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă; 

    g) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici 

ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, 

în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de 

concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest 

drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite; 

    h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi 

contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în 

calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, 

dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei 

sume de bani prestabilite; 

    i) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de 

achiziţie publică; 

    j) documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de 

obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv 

caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă; 

    k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, 

conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate 

competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor 

servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în 

mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate; 

    l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; 

    m) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra 

căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor 

financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, 

influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. 

a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, 
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în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform 

art. 8 lit. a), b) sau c) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: 

    - deţin majoritatea capitalului subscris; 

    - deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală; 

    - pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de 

supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; 

    n) licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a 

ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, 

de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea 

finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; 

    o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi 

stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice 

sau prin alte mijloace electromagnetice; 

    p) ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a 

ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare; 

    q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja 

din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea 

financiară şi propunerea tehnică; 

    r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de 

lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu 

activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de 

lucrări; 

    s) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoană juridică de drept 

public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace 

electronice, a procedurilor de atribuire; 

    s1) parteneriat public-public - derularea în comun a unui proiect de către două ori mai 

multe entităţi publice naţionale şi/sau internaţionale; 

    ş) procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de 

către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie 

publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia 

restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii; 

    t) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, 

alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin 

documentaţia de atribuire; 

    ţ) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini 

sau, după caz, din documentaţia descriptivă; 

    u) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi 

apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin 

mijloace electronice; 

    u1) sistem de achiziţie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis 

pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi 

selecţie şi care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerinţele caietului de sarcini. 

    v) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de 

utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin 

mijloace electronice a procedurilor de atribuire; 

    v1) termene de aşteptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) şi art. 206 

alin. (3), după împlinirea cărora pot fi încheiate contractele care intră în sfera de aplicare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă; 

    x) Tratat - Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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    y) vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de 

referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 

2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al 

achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 

decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente; 

    z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile 

a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul 

căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în 

calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de 

sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a 

următoarei zile lucrătoare. 
 

    Secţiunea a 3-a 

    Tipuri de contracte de achiziţie publică 

 

    Art. 31*) - Contractele de achiziţie publică sunt: 

    a) contracte de lucrări; 

    b) contracte de furnizare; 

    c) contracte de servicii. 

_____________ 

    *) Art. 31 a fost introdus prin L. nr. 337/2006, publicată în M.Of. Nr. 625 din 20 iulie 2006. 
 

    Art. 4 - (1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect: 

    a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau 

execuţia unei construcţii; 

    b) fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în 

anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; 

    c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi 

obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. 

a) şi b). 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de 

lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el 

însuşi o funcţie tehnică sau economică. 

    Art. 5 - (1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică, altul decât 

contractul de lucrări, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin 

cumpărare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare. 

    (2) Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi, cu 

titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat 

contract de furnizare. 

    Art. 6 - (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât 

contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor 

servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B. 

    (2) Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu 

titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 este considerat 

contract de servicii. 

    Art. 7 - Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi 

prestarea de servicii este considerat: 

    a) contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea 

estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv; 



    b) contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea 

estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. 
 

    Secţiunea a 4-a 

    Autorităţi contractante 

 

    Art. 8 - Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: 

    a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la 

nivel central ori la nivel regional sau local; 

    b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate 

juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial 

sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: 

    - este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la 

lit. a), sau de către un alt organism de drept public; 

    - se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum 

este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public; 

    - în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 

mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate 

contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; 

    c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele 

prevăzute la lit. a), b), d) sau e); 

    d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile 

prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică 

sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi; 

    e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) - d), care desfăşoară una sau 

mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau 

exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, 

atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate 

efectuării respectivelor activităţi. 

    Art. 81*) - Derularea unui proiect în cadrul unui parteneriat public-public se supune 

regulilor din domeniul achiziţiilor publice. 

_____________ 

    *) Art. 81 a fost introdus prin L. nr. 279/2011 de la data de 12 decembrie 2011. 
 

    Secţiunea a 5-a 

    Domeniu de aplicare. Excepţii 
 

    Art. 9 - Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru: 

    a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din 

urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII; 

    b) încheierea acordului-cadru; 

    c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui 

contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    - respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 

50%, de către o autoritate contractantă; 

    - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în 

lei al 5.000.000 euro; 

    c1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui 

contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    - respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 

50%, de către o autoritate contractantă; 



    - valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în 

lei al 200.000 euro; 

    d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele 

şi pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este 

finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate 

contractantă; 

    e) organizarea concursului de soluţii; 

    f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune 

de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII. 

    Art. 10 - În cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1), autoritatea contractantă are obligaţia de 

a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă 

pentru atribuirea contractelor respective. 

    Art. 11 - (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale are 

obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sub rezerva cazurilor care: 

    a) pot conduce la furnizarea unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară intereselor 

esenţiale de securitate ale ţării; sau 

    b) implică protecţia unor interese esenţiale de securitate ale ţării în legătură cu producţia 

sau comercializarea de arme, muniţii şi material de război. 

    (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre circumstanţele şi procedurile specifice 

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). 

    (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să conducă la alterarea concurenţei pe 

piaţa produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare. 

    Art. 12 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

    a) contractul este inclus în categoria informaţiilor secrete de stat, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate; 

    b) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă, pentru 

protejarea unor interese naţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

    c) *** Abrogată de L. Nr. 337/2006 

    Art. 121*) - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică de către structuri ale autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul 

altor state atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor secţiunii a 2-a din 

cap. II, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124. 

    (2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor 

alin. (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 19 trebuie să se 

asigure aplicarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local şi 

respectarea prevederilor art. 35 - 38 reprezentând cerinţe minime în acest sens. 

_____________ 

    *) Art. 121 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009. 
 

    Art. 13 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de 

servicii care: 

    a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, 

clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor 

de servicii financiare care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de 

cumpărare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; 

    b) se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe destinate 

difuzării, de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune; 

    c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere; 



    d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea 

sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale 

autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, 

precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a 

României; 

    e) se referă la angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă; 

    f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către 

autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii 

contractante pentru propriul beneficiu. 

    Art. 14 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când contractul de achiziţie 

publică este atribuit ca urmare a: 

    a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau 

mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de 

produse, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări, destinate implementării ori exploatării 

unui proiect în comun cu statele semnatare, şi numai dacă prin acordul respectiv a fost 

menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; 

    b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul 

respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; 

    c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii internaţionale; 

    d) aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia comunitară, în contextul 

programelor şi proiectelor de cooperare teritorială. 

    (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. (1) 

lit. a), existente în domeniul lor de activitate. 

    (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are 

obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2).*) 

_____________ 

    *) Dispoziţiile art. 14 alin. (3) intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007 (a se vedea art. 

307). 
 

    Art. 15 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de 

servicii unei alte autorităţi contractante sau unei asocieri de autorităţi contractante, în cazul în 

care acestea beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în 

virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care 

acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului. 

    (11) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru serviciile de cercetare şi 

descărcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic şi siturile arheologice. 

Lucrările vor fi realizate de către Muzeul Naţional de Istorie a României şi de celelalte 

instituţii muzeale legal abilitate. 

    (2) Autoritatea contractantă care, în baza competenţelor legale pe care le deţine, acordă 

unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantă, drepturi speciale sau 

exclusive de a presta un serviciu public, are obligaţia de a impune, prin autorizaţia pe care o 

emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de 

drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terţi. 

    Art. 16 - (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect 

prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica 

prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai 

mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează la prevederile art. 35 - 38 şi 

art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 

alin. (2). Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria 
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celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la 

art. 57 alin. (2), se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX. 

    (2) În cazul în care contractul de achiziţie publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături 

de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, şi prestarea de servicii din 

categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă 

valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimată a 

serviciilor incluse în anexa nr. 2A. 

    (3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaşi contract, 

servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cât şi în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de 

aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziţie publică. 
 

    Cap. II 

    Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

 

    Secţiunea 1 

    Reguli generale 

 

    Art. 17 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 

alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire. 

    Art. 18 - (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: 

    a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are 

dreptul de a depune oferta; 

    b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi 

depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta; 

    c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de 

a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii 

admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, 

urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală; 

    d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări 

cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai 

mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi: 

    - negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

    - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

    e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă 

solicită oferte de la mai mulţi operatori economici. 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o 

procedură specială prin care achiziţionează, îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului, al 

proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan 

sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără 

acordarea de premii. 

    Art. 19 - Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în 

măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a 

prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de 

produse, servicii ori lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ. 

    Art. 20 - (1) În cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât cea 

prevăzută la art. 124, autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de 

achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. 

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a 

aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele 

specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1) sau art. 122. 



    Art. 21 - (1) Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire 

prevăzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice. 

    (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează 

prin intermediul SEAP. 

    (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante 

de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publică numai prin utilizarea 

mijloacelor electronice. 

    Art. 22 - (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea 

unui sistem centralizat la nivel naţional de achiziţionare specializată a anumitor produse, 

servicii sau lucrări de la sau prin unităţi de achiziţii centralizate. 

    (2) Unitatea de achiziţii centralizată este o autoritate contractantă, astfel cum este definită 

la art. 8 lit. a), b) sau c), care: 

    a) achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate 

unei/unor alte autorităţi contractante; 

    b) atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru, în numele şi pentru o 

altă/alte autorităţi contractante. 

    (3) Se consideră că autoritatea contractantă, care achiziţionează produse, servicii sau 

lucrări de la sau printr-o unitate de achiziţii centralizată, respectă prevederile prezentei 

ordonanţe de urgenţă în măsura în care unitatea de achiziţii centralizată le respectă, la rândul 

ei, atunci când realizează activităţile prevăzute la alin. (2). 

    Art. 23 - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică 

în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care 

să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de 

a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale 

autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. 

    Art. 24 - Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe 

care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod 

obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului 

economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică 

 

    Art. 25 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de 

achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea 

contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de 

opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale 

suplimentări sau majorări ale valorii contractului. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut, în conformitate cu prevederile 

prezentei ordonanţe de urgenţă, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru 

candidaţi/ofertanţi, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică 

trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective. 

    Art. 26 - Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinată 

înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să 

fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau, în cazul în 

care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ, la momentul 

transmiterii invitaţiei de participare. 

    Art. 27 - (1) În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea 

contractantă îşi propune să dobândească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de 



instalare şi punere în funcţiune, atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă 

şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective. 

    (2) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea 

contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpărare, 

inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci valoarea 

estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre 

valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor. 

    (3) În cazul în care, la data estimării valorii contractului de furnizare, autoritatea 

contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpărare în rate, 

prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, atunci metoda de estimare 

variază în funcţie de durata contractului respectiv, astfel: 

    a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică sau egală cu 12 luni, atunci 

valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a 

contractului respectiv; 

    b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea 

estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a 

contractului respectiv, la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la 

sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul; 

    c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi 

determinată la data estimării, atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 

48 a valorii ratei lunare plătibile. 

    (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de furnizare 

care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să 

aibă ca bază de calcul: 

    a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 

luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 

luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; 

    b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se 

anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări. 

    (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse similare, 

dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de 

furnizare distincte, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor 

loturilor. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric 

prevăzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura 

cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele 

condiţii: 

    a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul 

în lei a 75.000 euro; 

    b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu 

depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate. 

    Art. 28 - (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de 

servicii pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei, dar este posibilă estimarea 

unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului 

respectiv, astfel: 

    a) când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni, atunci valoarea estimată 

trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului; 

    b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depăşeşte 48 de luni, atunci 

valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48. 



    (2) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de servicii 

care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să 

aibă ca bază de calcul: 

    a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, 

ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în 

privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente; 

    b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează 

că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaţii. 

    (3) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii similare, 

dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, 

atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. În cazul în 

care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. b), 

atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru 

loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

    a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul 

în lei a 75.000 euro; 

    b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu 

depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate. 

    (4) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de 

asigurare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza 

primelor de asigurare ce urmează a fi plătite, precum şi a altor forme de remuneraţii aferente 

serviciilor respective. 

    (5) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii bancare 

sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se 

calculează pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remuneraţii 

aferente serviciilor respective. 

    (6) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de 

proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimată a acestor 

contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte 

forme de remuneraţii aferente serviciilor respective. 

    Art. 29 - (1) În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze lucrări 

pentru care urmează să pună la dispoziţie executantului materiale, utilaje, echipamente 

tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor, atunci valoarea 

estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează 

să se execute, cât şi valoarea totală a facilităţilor menţionate. 

    (2) În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de 

lucrări care presupune, după caz, şi furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte 

dotări aferente, atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a 

întregului ansamblu. 

    (3) În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea 

contractantă îşi propune să atribuie, unuia sau mai multor executanţi, contracte distincte de 

lucrări, atunci valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a 

tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective. În cazul în care 

valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective 

depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantă are dreptul 

de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod 

cumulativ, următoarele condiţii: 

    a) valoarea estimată, fără TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu 

echivalentul în lei a 500.000 euro; 



    b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie 

nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării. 

    Art. 30 - În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să organizeze un concurs de 

soluţii, atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel: 

    a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă, atunci valoarea 

estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor, 

inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform 

prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantă nu a 

exclus această posibilitate în anunţul de participare la concurs; 

    b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui 

contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a 

contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care 

urmează a fi acordate concurenţilor. 

    Art. 31 - În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un acord-cadru, 

atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor 

contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru 

respectiv, pe întreaga sa durată. 

    Art. 32 - În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să utilizeze un sistem de 

achiziţie dinamic, atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără 

TVA, a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin 

utilizarea sistemului de achiziţie dinamic respectiv, pe întreaga sa durată. 
 

    Secţiunea a 3-a 

    Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire 

 

    Art. 33 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de 

atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura 

ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de 

aplicare a procedurii de atribuire. 

    (2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel 

puţin: 

    a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - 

inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; 

    b) formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de 

atribuire; 

    c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează 

să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie; 

    d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul 

aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere; 

    e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi 

financiare; 

    f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V - secţiunea a 3-a; 

    g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 

    h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

    Art. 331*) - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de 

participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a 



documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa 

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (2) În termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, Autoritatea 

Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia: 

    a) de a emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire, 

dacă prevederile din documentaţia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind 

achiziţiile publice; 

    b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul 

documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu 

prevederile legale privind achiziţiile publice. 

    (3) Documentele se transmit în SEAP în zile lucrătoare de către autorităţile contractante şi 

vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, emisă de un furnizor autorizat. 

_____________ 

    *) Art. 331 a fost introdus prin L. nr. 279/2011 de la data de 12 decembrie 2011. 
 

    Art. 34 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire 

instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind 

reglementările referitoare la impozitare, precum şi cele referitoare la protecţia mediului. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire regulile 

obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la 

nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de 

servicii, sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine 

informaţii detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are 

totodată şi obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la 

elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 

muncii. 

    Art. 35 - (1) Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. 

    (2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce 

permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa manieră 

încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. 

    (3) Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, 

caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul 

asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, 

teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a 

produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi 

condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul 

contractelor pentru lucrări, specificaţiile tehnice pot face referire, de asemenea, şi la 

prescripţii de proiectare şi de calcul al costurilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de 

recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de execuţie, ca şi la orice alte 

condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în 

funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice, în legătură cu 

lucrările finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări. 

    (4) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă, atunci când este posibil, 

necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi. 

    (5) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de 

atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să 

restrângă concurenţa între operatorii economici. 

    (6) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii, în măsura în care 

acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

defini specificaţiile tehnice: 



    a) fie prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care 

adoptă standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaţionale sau la 

alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în 

care acestea nu există, atunci specificaţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, 

omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, 

calculul şi execuţia lucrărilor. Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea sau 

echivalent; 

    b) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, care trebuie să 

fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor să determine obiectul contractului 

de achiziţie publică, iar autorităţii contractante să atribuie contractul respectiv; 

    c) fie atât prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, astfel cum 

sunt acestea prevăzute la lit. b), cât şi prin referirea la standardele, omologările tehnice, 

specificaţiile tehnice comune, prevăzute la lit. a), ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu 

nivelul de performanţă şi cu cerinţele funcţionale respective; 

    d) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, astfel cum sunt 

acestea prevăzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, şi prin referirea la standardele sau 

omologările tehnice, prevăzute la lit. a), pentru alte caracteristici. 

    Art. 36 - (1) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din 

caietul de sarcini, optând pentru modalitatea prevăzută la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o 

ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea 

tehnică nu sunt conforme cu specificaţiile precizate, dacă ofertantul demonstrează, prin orice 

mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă 

cerinţele autorităţii contractante definite prin specificaţiile tehnice. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de 

sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, atunci nici o 

ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că 

produsele, serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor 

funcţionale solicitate deoarece sunt conforme cu: 

    a) un standard naţional care adoptă un standard european: 

    b) o omologare tehnică europeană; 

    c) o specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană; 

    d) un standard internaţional; 

    e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. 

    (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu 

specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un 

raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator 

neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură 

respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantă are obligaţia de a 

accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale 

Uniunii Europene. 

    Art. 37 - (1) Performanţele şi cerinţele funcţionale prevăzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin 

care se definesc specificaţiile tehnice, pot include şi caracteristici de mediu. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de 

mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele funcţionale, atunci aceasta are dreptul de 

a utiliza, integral sau parţial, specificaţii definite prin "etichete ecologice" europene, 

(multi)naţionale sau prin orice alte "etichete ecologice", dacă se îndeplinesc, în mod 

cumulativ următoarele condiţii: 

    a) specificaţiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau 

serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziţie publică; 

    b) cerinţele pentru "eticheta ecologică" au fost elaborate pe baze ştiinţifice; 



    c) "eticheta ecologică" a fost adoptată printr-o procedură specifică ce a permis implicarea 

tuturor părţilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producători, 

distribuitori, organizaţii de mediu; 

    d) "eticheta ecologică" este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate. 

    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele 

sau serviciile oferite care deţin o anumită "etichetă ecologică" sunt considerate că îndeplinesc 

implicit specificaţiile tehnice solicitate. Pe de altă parte, autoritatea contractantă nu are 

dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă, pentru singurul motiv că 

produsele sau serviciile ofertate nu deţin "eticheta ecologică" precizată, dacă ofertantul 

demonstrează, prin orice mijloc adecvat că produsele/serviciile oferite corespund 

specificaţiilor tehnice solicitate. 

    (4) În sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu 

specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un 

raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevăzut la art. 36 

alin. (3); autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme 

recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. 

    Art. 38 - (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care 

indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de 

comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 

    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaţie, dar numai în 

mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului 

contractului nu este posibilă prin aplicarea prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de 

menţiunea sau echivalent. 

    Art. 39 - Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de 

atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiţii speciale de 

îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în 

legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. 

    Art. 40 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de 

atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi 

deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire. 

    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în situaţia în care ataşarea documentaţiei de 

atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic 

care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de 

participare, a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport 

magnetic. 

    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de asigura obţinerea 

gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la 

sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. În cazul în care 

documentaţia este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 

operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să 

depăşească însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective. 
 

    Secţiunea a 4-a 

    Reguli de participare la procedura de atribuire 

 

    Art. 41 - Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de 

operatori, la procedura de atribuire. 



    Art. 42 - Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislaţia statului în care este 

stabilit, este abilitat să presteze o anumită activitate nu poate fi exclus dintr-o procedură de 

atribuire pentru singurul motiv că, în conformitate cu legislaţia naţională, acest tip de 

activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice. 

    Art. 43 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura 

de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează 

să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora 

majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi, care, prin natura sau gravitatea 

deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de 

atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci această decizie trebuie să fie precizată explicit 

în anunţul de participare la procedura de atribuire. 

    Art. 431*)- (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 

autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al 

acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei 

de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când 

prezenta ordonanţă de urgenţă prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei 

invitaţii de participare. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină următoarele informaţii: 

    a) cuantumul garanţiei de participare, menţionat şi în anunţul/invitaţia de participare, în 

sumă fixă de până la 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puţin decât sumele 

prevăzute la art. 2781 alin. (1); 

    b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada 

minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispoziţiile art. 276 

alin. (1), astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire. 

_____________ 

    *) Art. 431 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Art. 44 - (1) Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune 

candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal 

asocierea. 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în 

cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură 

reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. 

    Art. 45 - (1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 

viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea 

tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza 

partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale 

subcontractanţilor propuşi. 

    Art. 46 - (1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă 

alternativă conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, 

candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri: 

    a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub 

sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; 

    b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul 

unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care 

este ofertant asociat; 
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    c) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca terţ susţinător în cadrul 

unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care 

este ofertant asociat. 

    (2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de 

atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze 

concurenţa. În acest sens, operatorul economic are obligaţia de a include în oferta sa lista 

cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există. 

    (3) În sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de 

drept: 

    a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă 

dominantă; sau 

    b) care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau 

    c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui 

alt subiect de drept. 
 

    Secţiunea a 5-a 

    Reguli de publicitate 

 

    Paragraful 1 

    Publicarea anunţurilor 

 

    Art. 47 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii 

contractelor de achiziţie publică şi a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în 

conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunţurilor de intenţie, 

anunţurilor/invitaţiilor de participare şi anunţurilor de atribuire. 

    (2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile 

valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a include în 

anunţurile prevăzute la alin. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3A şi, dacă este 

necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea 

formularelor standard adoptate de Comisia Europeană. 

    (3) Modalităţile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum şi conţinutul anunţurilor de 

participare şi de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de 

urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

    Art. 48 - (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 299, autoritatea contractantă are obligaţia 

de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) către operatorul SEAP, 

utilizând în acest sens numai mijloace electronice. 

    (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, operatorul SEAP are obligaţia 

de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene. 

    Art. 49 - (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestricţionat la 

anunţurile/invitaţiile transmise de către autorităţile contractante, înainte de publicarea 

acestora. 

    (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

verifică: 

    a) fiecare anunţ de intenţie/participare transmis de către autoritatea contractantă pentru 

publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea 

procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât 

pragurile valorice prevăzute la art. 124; 



    b) fiecare invitaţie/anunţ de participare transmis de către autoritatea contractantă pentru 

publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 

124. 

    (21) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunţului/invitaţiei în SEAP, 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are 

obligaţia: 

    a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul/invitaţia 

respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de 

completare; 

    b) fie să respingă publicarea anunţului/invitaţiei, în cazul în care se constată erori/omisiuni 

de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi 

asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. 

    (22) Erorile prevăzute la alin. (21) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul/invitaţia 

transmis/transmisă spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la 

încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi ale principiilor care stau la baza 

atribuirii contractului de achiziţie publică. 

    (23) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (22) în procesul de verificare nu afectează 

dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a 

sancţiona, pe parcursul activităţii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293. 

    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia: 

    a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult 

o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu 

prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, este prevăzută o obligaţie în acest sens; 

operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a 

fost transmis anunţul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii; 

    b) de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului 

de publicare. 

    (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea 

contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără 

obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea 

şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    (5) În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea 

transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului 

respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea 

contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la 

expirarea perioadei prevăzute la alin. (3) lit. a). 

    (6) După publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantă poate opta pentru 

transmiterea anunţului şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare în 

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice. 

    (7) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţurile transmise spre publicare în cel 

mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 

114, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la 

data înregistrării. 

    Art. 50 - (1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia 

publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunţul respectiv nu poate 

fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. 

    (2) Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele 

existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze 

data transmiterii către Comisia Europeană. 



 

    Paragraful 2 

    Anunţul de intenţie 

 

    Art. 51 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ 

de intenţie, atunci când urmăreşte să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 

alin. (2) şi dacă: 

    a) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 

luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV, este egală sau mai mare decât 

echivalentul în lei a 750.000 euro; 

    b) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 

luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al 

modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 

750.000 euro; 

    c) valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în următoarele 

12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro. 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie şi 

în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). 

    (3) Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante obligaţia de a 

efectua respectiva achiziţie publică. 

    Art. 52 - (1) În cazurile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a) şi b), autoritatea contractantă are 

obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după data 

începerii anului bugetar. 

    (2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are obligaţia de a 

transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după aprobarea 

programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv. 

    Art. 53 - (1) Anunţul de intenţie se publică: 

    a) în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi opţional în 

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice; sau 

    b) numai în SEAP, cu condiţia ca, înainte de publicare, să fi fost transmis un anunţ 

simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană. 

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), anunţul de intenţie trebuie să conţină şi data 

transmiterii anunţului simplificat către Comisia Europeană. 
 

    Paragraful 3 

    Anunţul de participare 

 

    Art. 54 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de 

participare atunci când: 

    a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau 

negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru; 

    b) lansează un sistem dinamic de achiziţie; 

    c) iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem 

dinamic de achiziţii, în acest caz publicându-se un anunţ simplificat; 

    d) organizează un concurs de soluţii. 

    Art. 55 - (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, precum şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, 

Achiziţii publice. 

    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în 

care: 



    a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - 

c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit 

este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al 130.000 euro; 

    b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) 

sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie 

atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 400.000 euro; 

    c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai 

mare decât echivalentul în lei al 5.000.000 euro. 
 

    Paragraful 4 

    Anunţul de atribuire 

 

    Art. 56 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ 

de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: 

    a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog 

competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de 

oferte - prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru; 

    b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător; 

    c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. 

    (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă 

numai contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la 

art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, 

totodată, în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. 

    Art. 57 - (1) Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, precum şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, 

Achiziţii publice. 

    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în 

care: 

    a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - 

c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai 

mare decât echivalentul în lei al 130.000 euro; 

    b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) 

sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este 

egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 400.000 euro; 

    c) valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare 

decât echivalentul în lei al 5.000.000 euro. 
 

    Secţiunea a 6-a 

    Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate 

media 

 

    Art. 58 - (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală 

cumulată, fără TVA, estimată ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 15.000 euro, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de 

atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă 

dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet. 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înţelege orice 

contract de servicii având ca obiect difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin 

intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice. 



    (3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea 

prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 

în cadrul secţiunii a 5-a din prezentul capitol. 

    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare prevăzut la 

alin. (1) criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a 

contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de 

calcul al punctajului; anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se 

justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit 

şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut. 

    (5) În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (1) 

un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate. 

    (6) Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele 

clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii 

contractului, accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai 

fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui 

beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. 

    (7) Accesul publicului la informaţiile menţionate la alin. (6) se realizează prin grija 

autorităţii contractante care are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul 

de îndeplinire a contractului. 

    (8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii 

autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar. 
 

    Secţiunea a 7-a 

    Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor 

 

    Art. 59 - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, 

prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să fie transmise în scris. 

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în 

momentul primirii. 

    (3) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se 

asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. 

    Art. 60 - (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele 

modalităţi: 

    a) prin poştă; 

    b) prin fax; 

    c) prin mijloace electronice; 

    d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) - c). 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în documentaţia de atribuire, 

modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării 

procedurii. 

    Art. 61 - (1) Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu 

restricţioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. 

    (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi caracteristicile lor 

tehnice trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricărui operator economic şi 

trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare. 

    (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt 

aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică. 

    Art. 62 - (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la 

procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 60 alin. (1) sau prin 



telefon, în acest din urmă caz operatorul economic având obligaţia de a confirma solicitarea 

de participare în scris, cât mai curând posibil. 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la 

procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, să fie confirmată, într-un termen 

rezonabil, prin scrisoare transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice. În acest caz, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare cerinţa respectivă, 

precum şi termenul în care aceasta trebuie îndeplinită. 

    Art. 63 - (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poştă sau, 

dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate, prin mijloace electronice. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte că ofertele urmează să fie transmise 

prin poştă, ofertantul are, în mod implicit, şi dreptul de a depune oferta direct la sediul 

autorităţii contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta. 

    Art. 64 - Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare şi/sau 

ofertele să fie transmise prin mijloace electronice, numai dacă se asigură respectarea 

următoarelor cerinţe: 

    a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică, inclusiv 

criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; 

    b) dispozitivele electronice de recepţionare garantează în mod corespunzător integritatea şi 

confidenţialitatea datelor recepţionate; 

    c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere 

documentele, certificatele, declaraţiile şi altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. 

V secţiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic. 

    Art. 65 - În sensul prevederilor art. 64 garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor 

recepţionate presupune faptul că dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care 

le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel 

puţin următoarelor condiţii: 

    a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare, precum şi, dacă este 

cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; 

    b) înainte de data limită de transmitere a datelor, nici o persoană nu are acces la datele 

transmise; 

    c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit. b) a fost încălcată, acest acces 

neautorizat este clar detectabil; 

    d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de 

vizualizare a datelor recepţionate; 

    e) accesul la datele recepţionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o 

acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de 

vizualizare stabilită conform prevederilor lit. d); 

    f) după data de vizualizare a datelor recepţionate, accesul la datele respective rămâne 

posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective. 
 

    Secţiunea a 8-a 

    Reguli de evitare a conflictului de interese 

 

    Art. 66 - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia 

de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui 

conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 

    Art. 67 - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de 

atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau 

subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de 

atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. 



    Art. 68 - Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de 

verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant 

asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 

    Art. 69 - Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a 

candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: 

    a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau 

subcontractanţi; 

    b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi; 

    c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; 

    d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se 

află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat 

de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

    Art. 691*) - Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător 

care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 

la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea 

prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante, este exclus din procedura de atribuire. 

_____________ 

    *) Art. 691 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Art. 70 - Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de 

atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub 

sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. 
 

    Cap. III 

    Proceduri de atribuire 

 

    Secţiunea 1 

    Etape premergătoare iniţierii procedurii de atribuire 

 

    Art. 71 - Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă 

referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii 

spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi, 

pe de altă parte, data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de 

cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de 

timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de 

calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. 

    Art. 72 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea 

ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau 
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după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini, precum şi în 

cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de 

atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta 

ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. Într-o astfel de 

situaţie, data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă, astfel încât 

orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea 

informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Licitaţia deschisă 

 

    Art. 73 - (1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă. 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de 

licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de 

participare şi în documentaţia de atribuire. 

    Art. 74 - Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu 

prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici 

interesaţi depunerea de oferte. 

    Art. 75 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. 

(2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de 

cel puţin 52 de zile. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la 

contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce 

perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile. 

    (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a 

conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în 

care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie - şi a fost transmis spre 

publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre 

publicare a anunţului de participare. 

    (4) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. 

(2) se poate reduce cu 7 zile. 

    (5) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de 

atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi 

nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul 

de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum şi cele rezultate în urma aplicării 

prevederilor alin. (4) cu 5 zile. 

    (6) Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunţul de 

participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este 

disponibilă. 

    Art. 76 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 

autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în 

SEAP cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de 

atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi 

nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul 

de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. 



    (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de 

participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este 

disponibilă. 

    Art. 77 - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita şi de a obţine 

documentaţia de atribuire. 

    (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune 

documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o 

perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. 

    (3) Operatorul economic interesat are obligaţia de a întreprinde diligenţele necesare astfel 

încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu 

conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin 

de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei. 

    Art. 78 - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind 

documentaţia de atribuire. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 

ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu 

trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din 

partea operatorului economic. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările 

aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de 

urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a 

solicitat clarificările respective. 

    Art. 79 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care 

clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări 

trebuie să fie publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru 

depunerea ofertelor. 

    (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 

punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la 

alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în 

măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă 

primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

    Art. 80 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa 

indicate în anunţul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind 

decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72, cu excepţia 

cazului în care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat în urma suspendării procedurii. 
 

    Secţiunea a 3-a 

    Licitaţia restrânsă 

 

    Art. 81 - (1) Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape: 

    a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie; 

    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de 

atribuire. 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de 

licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de 

participare şi în documentaţia de atribuire. 

    Art. 82 - Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu 

prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici 

interesaţi depunerea de candidaturi. 



    Art. 83 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. 

(2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie 

de cel puţin 37 de zile. 

    (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la 

alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea 

perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. 

    (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 

zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile. 

    Art. 84 - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 

autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în 

SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. 

    Art. 841*) - În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie 

de atribuire, este asigurat accesul direct, complet şi nerestricţionat al operatorilor economici 

la această documentaţie începând cu data publicării anunţului de participare. 

_____________ 

    *) Art. 841 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Art. 85 - (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima 

etapă a procedurii de licitaţie restrânsă. 

    (2) În etapa prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a 

limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia să existe 

un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selectează candidaţii, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest 

scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de 

selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i 

selecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. 

    (4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), 

trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai 

mic de 5. 

    Art. 86 - (1) Numărul de candidaţi selectaţi după prima etapă a licitaţiei restrânse trebuie 

să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. 

    (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic 

decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul: 

    a) fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă; 

    b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acel/acei candidat/candidaţi 

care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. 

    Art. 87 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie 

de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi. 

    (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic 

care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie. 

    Art. 88 - (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 

    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 

    b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor; 

    c) adresa la care se transmit ofertele; 



    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; 

    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; 

    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii 

economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării 

documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi 

economico-financiare. 

    (2) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace 

electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include şi în invitaţia de 

participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective. 

    (3) În cazul în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive 

tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de 

un exemplar al documentaţiei de atribuire tuturor candidaţilor selectaţi. 

    Art. 89 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. 

(2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 

de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la 

contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce 

perioada prevăzută la alin. (1) până la 36 de zile, de regulă, şi în nici un caz până la mai puţin 

de 22 de zile. 

    (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a 

conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare - în măsura în 

care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie - şi a fost transmis spre 

publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre 

publicare a anunţului de participare. 

    (4) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de 

atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi 

nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul 

de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile. 

    (5) Reducerea prevăzută la alin. (4) este permisă numai în cazul în care anunţul de 

participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este 

disponibilă. 

    (6) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la 

alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea 

contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, 

dar nu la mai puţin de 10 zile. 

    Art. 90 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 

autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 15 zile 

înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de 

atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi 

nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul 

de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu încă 5 zile. 

    (3) Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de 

participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este 

disponibilă. 

    (4) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 19/2009 

    Art. 91 - (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind 

documentaţia de atribuire. 



    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără 

ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu 

trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din 

partea operatorului economic. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările 

aferente - către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui 

care a solicitat clarificările respective. 

    Art. 92 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în măsura în care 

clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări 

trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea 

ofertelor. În cazul accelerării procedurii de licitaţie restrânsă, răspunsul autorităţii 

contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită 

pentru depunerea ofertelor. 

    (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 

punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la 

alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în 

măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă 

primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

    Art. 93 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa 

indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind 

decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a 

depunerii unei contestaţii. 
 

    Secţiunea a 4-a 

    Dialogul competitiv 

 

    Art. 94 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv 

pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, 

următoarele condiţii: 

    a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită; 

    b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea 

contractului de achiziţie publică în cauză. 

    Art. 95 - În sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebită este 

considerat acel contract de achiziţie publică pentru care autoritatea contractantă nu este, în 

mod obiectiv, în măsură: 

    a) să definească specificaţiile tehnice capabile să îi satisfacă necesităţile şi exigenţele; 

şi/sau 

    b) să stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. 

    Art. 96 - Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape: 

    a) etapa de preselecţie a candidaţilor; 

    b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea 

soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora 

candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală; 

    c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse. 

    Art. 97 - Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate 

cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici 

interesaţi depunerea de candidaturi. 

    Art. 98 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. 

(2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în 



Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie 

de cel puţin 37 de zile. 

    (2) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 

zile. 

    Art. 99 - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 

autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în 

SEAP cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. 

    Art. 100 - Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a 

participa la procedura de dialog competitiv. 

    Art. 101 - (1) Atunci când preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia 

de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de 

preselecţie prevăzute în anunţul de participare. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de 

preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi 

preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. 

    (3) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (2), 

trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai 

mic de 3. 

    Art. 102 - (1) Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv 

trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. 

    (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai 

mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are 

dreptul: 

    a) fie de a anula procedura de dialog competitiv; 

    b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaţi 

care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. 

    Art. 103 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie 

de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi. 

    (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator 

economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de 

preselecţie. 

    Art. 104 - (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 

    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 

    b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia; 

    c) limba/limbile în care se va derula dialogul; 

    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii 

economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării 

documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi 

economico-financiare. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de 

un exemplar al documentaţiei de atribuire, care va include şi documentaţia descriptivă. 

    (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace 

electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de 

participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective. 

    Art. 105 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei 

descriptive cel puţin o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii 

contractante, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile, 

precum şi, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanţilor la dialog. 



    (2) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive 

posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii 

discutate. Reducerea succesivă a soluţiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de 

evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire. 

    Art. 106 - (1) Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în 

parte. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje 

financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte 

elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile identificate să corespundă necesităţilor 

obiective ale autorităţii contractante. 

    (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea 

principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă 

nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea 

unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în 

cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta. 

    (4) Autoritatea contractantă derulează dialogul până când identifică soluţia/soluţiile 

corespunzătoare necesităţilor sale obiective. 

    (5) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat participanţii cu privire la acest 

aspect, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita participanţii selectaţi să depună oferta 

finală, ofertă care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape 

şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire 

a viitorului contract. 

    Art. 107 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a 

ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, 

astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru 

elaborarea ofertei finale. 

    (2) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o 

perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei 

de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv. 

    Art. 108 - Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele 

informaţii: 

    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 

    b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor; 

    c) adresa la care se transmit ofertele; 

    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; 

    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor; 

    f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii 

economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării 

documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi 

economico-financiare. 

    Art. 109 - (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a 

solicita clarificări, detalieri şi nuanţări ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza 

criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se stabileşte conform 

prevederilor art. 198 alin. (2). 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea 

mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic să reconfirme anumite elemente ale 

ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia. 

    (3) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), clarificările, detalierile, 

nuanţările, informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la 

modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării 



invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea 

concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi. 
 

    Secţiunea a 5-a 

    Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

 

    Art. 110 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în următoarele cazuri: 

    a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse, dialogului competitiv 

sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte 

inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă 

numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog 

competitiv sau cerere de oferte şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de 

atribuire nu sunt modificate substanţial; 

    b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când natura 

lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea 

acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie 

publică; 

    c) atunci când serviciile care urmează să fie achiziţionate, îndeosebi serviciile financiare, 

astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, 

cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor, sunt de aşa natură încât caietul de sarcini nu 

poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică 

prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse; 

    d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul 

cercetării ştiinţifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se 

realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. 

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a nu 

transmite spre publicare anunţul de participare dacă invită la negocieri numai şi pe toţi acei 

ofertanţi care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi 

care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire. 

    Art. 111 - În cazul prevăzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul 

de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a 

anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă. 

    Art. 112 - Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin 

transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de 

participare, prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi. 

    Art. 113 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată 

a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. 

(2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie 

de cel puţin 37 de zile. 

    (2) În cazul în care, din motive de urgenţă, numărul de zile prevăzut la alin. (1) nu poate fi 

respectat, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea 

perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile. 

    (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 

zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile. 

    Art. 114 - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), 



autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în 

SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor. 

    Art. 115 - (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar 

al documentaţiei descriptive. 

    (2) În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune 

documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o 

perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. 

    (3) Documentaţia descriptivă trebuie să conţină o descriere a necesităţilor, obiectivelor şi 

constrângerilor autorităţii contractante, pe baza cărora se vor derula negocierile. 

    Art. 116 - (1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a 

participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

    (2) Atunci când preselectează candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica 

criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie 

prevăzute în anunţul de participare. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de 

preselecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi 

preselecteze şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. 

    (4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), 

trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai 

mic de 3. 

    Art. 117 - (1) Numărul de candidaţi preselectaţi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul 

minim indicat în anunţul de participare. 

    (2) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai 

mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă are 

dreptul: 

    a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare; 

    b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile 

solicitate. 

    Art. 118 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, concomitent, o invitaţie 

de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ 

de participare tuturor candidaţilor preselectaţi. 

    (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator 

economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de 

preselecţie. 

    Art. 119 - Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: 

    a) referinţe privind anunţul de participare publicat; 

    b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansării acestora; 

    c) limba/limbile în care se vor derula negocierile; 

    d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii 

economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării 

documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi 

economico-financiare; 

    e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V secţiunea a 3-a. 

    Art. 1191*) - (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind 

documentaţia descriptivă. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet si fără 

ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu 



trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din 

partea operatorului economic. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările 

aferente - către toţi candidaţii selectaţi, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui 

care a solicitat clarificările respective. 

_____________ 

    *) Art. 1191 a fost introdus prin O.U.G. nr. 72/2009, publicată în M.Of. Nr. 426 din 23 

iunie 2009. 
 

    Art. 1192*) - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1191 alin. (2), în măsura în care 

clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări 

trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea 

negocierilor. În cazul accelerării procedurii de negociere, răspunsul autorităţii contractante 

trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea 

negocierilor. 

    (2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 

punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la 

alin. (1), aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare, în 

măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă 

primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de începere a 

negocierilor. 

_____________ 

    *) Art. 1192 a fost introdus prin O.U.G. nr. 72/2009, publicată în M.Of. Nr. 426 din 23 

iunie 2009. 
 

    Art. 120 - (1) Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat 

în parte. În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice, financiare şi juridice ale 

viitorului contract. 

    (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea 

principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu 

are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea 

unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul candidatului în 

cauză, propunerea de ofertă sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta. 

    Art. 121 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei 

descriptive posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce 

numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de 

ofertă se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia 

de atribuire. 

    (2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea ofertei 

câştigătoare, având în vedere prevederile art. 200. 

    (3) şi (4) *** Abrogate de O.U.G. Nr. 19/2009 

 

    Secţiunea a 6-a 

    Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 

 

    Art. 122 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: 

    a) *** Abrogată de L. Nr. 337/2006 



    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor 

drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit 

operator economic; 

    c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a 

licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a 

cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de 

evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a 

autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului 

pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a 

determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare. În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă 

are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea 

procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

    d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării 

ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice, şi numai dacă acestea nu se 

realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; 

    e) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi 

suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii 

echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar 

pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor 

tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice 

sporite de operare şi întreţinere. Ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum şi 

cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani; 

    f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora 

realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil; 

    g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase, de la un 

operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un judecător-sindic care 

administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un 

aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o 

altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

    h) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie 

atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre 

concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz, autoritatea contractantă 

având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători; 

    i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii 

suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor 

circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi 

numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

    - atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; 

    - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic 

şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru 

autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în 

vederea îndeplinirii acestuia; 

    - valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi 

încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 20% din 

valoarea contractului iniţial; 

    j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea 

contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare 

lucrărilor ori serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se 

respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 



    - atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, 

constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit 

iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia 

atribuirii respectivului contract; 

    - contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de cerere de 

oferte/licitaţie deschisă sau restrânsă; 

    - valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în 

considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior; 

    - în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a 

precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea 

ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a 

cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective; 

    - autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care 

nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. 

    Art. 123 - În cazul în care acest lucru este posibil, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 

122 lit. b), e), g), h), i) şi j), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un 

număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală. 
 

    Secţiunea a 7-a 

    Cererea de oferte 

 

    Art. 124 - Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a 

contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor 

praguri: 

    a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro; 

    b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro; 

    c) pentru contractul de lucrări: 4.845.000 euro. 

    Art. 125 - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniţiază prin 

publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire. 

    (2) Invitaţia de participare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

    a) data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor; 

    b) adresa la care se transmit ofertele; 

    b1) data şi ora deschiderii ofertelor; 

    c) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta; 

    d) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora; 

    e) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit; 

    f) modul de obţinere a documentaţiei de atribuire; 

    g) sursa de finanţare. 

    (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace 

electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare 

informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective. 

    Art. 126 - (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are dreptul de a 

nu publica invitaţia de participare în SEAP, cu condiţia să o transmită către cel puţin 3 

operatori economici. 

    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are dreptul, în cazuri 

temeinic justificate, să solicite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice exceptarea de la obligaţia prevăzută la art. 125 alin. (1), pentru o 

perioadă care nu poate depăşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 



    (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are 

dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentată nu este 

pertinentă. 

    Art. 127 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 125 alin. 

(1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare invitaţia de participare 

cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de 

atribuire şi permite, începând cu data publicării invitaţiei de participare, accesul direct şi 

nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul, 

în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada 

prevăzută la alin. (1) cu 4 zile. 

    (3) *** Abrogat prin L. nr. 279/2011 

    Art. 128 - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevăzut la art. 126 alin. (1) 

autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 12 zile 

înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

    Art. 129 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora 

indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea 

termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a 

depunerii unei contestaţii. 

    Art. 130 - (1) În cazul prevăzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de 

a anula procedura de cerere de oferte dacă, în urma transmiterii invitaţiei de participare, nu au 

fost depuse cel puţin două oferte corespunzătoare. 

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea 

contractantă are obligaţia ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, să 

transmită invitaţie de participare şi către alţi operatori economici de la care există premisele 

obţinerii de ofertă. În cazul în care, după aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantă 

primeşte doar o singură ofertă corespunzătoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de 

achiziţie publică ofertantului respectiv. 
 

    Secţiunea a 8-a 

    Concursul de soluţii 
 

    Art. 131 - Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, astfel 

cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedură independentă, în care concurenţii pot 

obţine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la 

atribuirea unui contract de servicii. 

    Art. 132 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de 

concurs orice informaţie, cerinţă, regulă, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a 

asigura potenţialilor concurenţi o informare completă şi corectă cu privire la modul de 

aplicare a concursului de soluţii. 

    Art. 133 - Documentaţia de concurs trebuie să cuprindă cel puţin: 

    a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; 

    b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie 

îndeplinite în legătură cu participarea la concurs; 

    c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite, 

precum şi documentele care urmează să fie prezentate de concurenţi pentru dovedirea 

îndeplinirii cerinţelor respective; 

    d) ansamblul cerinţelor pe baza cărora concurenţii urmează să elaboreze şi să prezinte 

proiectul; 



    e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate, în cazul în care concursul este 

organizat ca o procedură independentă; 

    f) angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul de servicii cu câştigătorul 

sau cu unul dintre câştigătorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat 

ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii; 

    g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea 

proiectului/proiectelor câştigător/câştigătoare. 

    Art. 134 - (1) Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea, în conformitate cu 

prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici 

interesaţi depunerea de proiecte. Anunţul trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute 

în anexa nr. 3D şi se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia 

Europeană. 

    (2) Numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii 

proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă 

rezonabilă pentru elaborarea acestora. 

    (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a 

transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de 

depunere a proiectelor. 

    Art. 135 - În cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a 

proiectelor, condiţiile prevăzute la art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător. 

    Art. 136 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru 

ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor să se realizeze într-o astfel 

de manieră încât să asigure integritatea şi confidenţialitatea deplină a tuturor informaţiilor 

comunicate de concurenţi. 

    (2) Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidenţial cel puţin 

până la data stabilită pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul 

respectivelor proiecte numai după această dată. 

    Art. 137 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a realiza o selecţie preliminară a 

concurenţilor, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie să 

fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs. 

    (2) Numărul de concurenţi selectaţi trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o 

concurenţă reală. 

    Art. 138 - (1) În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri, 

persoane fizice independente faţă de concurenţi, cu pregătire profesională şi experienţă 

relevantă în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută. 

    (2) În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel 

puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una 

echivalentă. 

    Art. 139 - (1) Proiectele trebuie să fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi 

păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. 

    (2) Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite. 

    Art. 140 - (1) Juriul are obligaţia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor 

de evaluare indicate în anunţul de concurs. 

    (2) Juriul are obligaţia de a întocmi un raport, semnat de toţi membrii săi, care trebuie să 

cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect, observaţii specifice, precum şi, dacă este 

cazul, lista de probleme care urmează a fi clarificate. 

    Art. 141 - (1) Juriul are dreptul de a invita concurenţii să răspundă la problemele care au 

fost consemnate în raportul prevăzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificării oricăror 

aspecte referitoare la soluţia/proiectul propus. 



    (2) Juriul are obligaţia de a elabora procese-verbale complete ale discuţiilor derulate 

conform prevederilor alin. (1). 
 

    Cap. IV 

    Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

    Secţiunea 1 

    Acordul-cadru 

 

    Art. 142 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia acordul-cadru, de regulă 

prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. 

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea 

contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 numai în 

circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. 

    Art. 143 - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu 

acordurile-cadru, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa. 

    Art. 144 - (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-

cadru să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate 

justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza 

acordului-cadru respectiv. 

    (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între 

autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a 

acordului respectiv. 

    Art. 145 - Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-

un acord-cadru, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune sau de a accepta 

modificări substanţiale ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru 

respectiv. 

    Art. 146 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după 

caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea 

criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. V. 

    Art. 147 - (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur 

operator economic, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: 

    a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică; 

    b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe 

baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică 

subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în 

acordul-cadru respectiv. 

    (3) De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică 

subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a se consulta, în scris, 

cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei. 

    Art. 148 - În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi 

operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un 

număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi 

care au prezentat oferte admisibile. 

    Art. 1481*) - În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de 

calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim 

indicat în anunţul/invitaţia de participare, autoritatea contractantă are dreptul: 

    a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru; 



    b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu 

acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de 

calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă admisibilă. 

_____________ 

    *) Art. 1481 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Art. 149 - (1) În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi 

operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin: 

    a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea 

tehnică; 

    b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară. 

    (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică 

subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici: 

    a) fie fără reluarea competiţiei; 

    b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. 

    (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în 

condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna 

contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru. 

    (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în 

condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b): 

    a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru; 

    b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin 

detalierea acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiţii 

prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv. 

    Art. 150 - În cazul prevăzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia 

de a relua competiţia respectând următoarea procedură: 

    a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris 

operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; 

    b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, 

în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi 

timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; 

    c) ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul 

limită stipulat pentru deschidere a expirat; 

    d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai 

bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost 

încheiat acordul-cadru. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Sistemul de achiziţie dinamic 

 

    Art. 151 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem de achiziţie 

dinamic numai prin intermediul SEAP şi numai pentru achiziţia unor produse de uz curent, 

ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante. 

    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu 

sistemul de achiziţie dinamic astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze 

concurenţa. 

    (3) Este interzisă solicitarea de taxe operatorilor economici interesaţi sau participanţilor la 

sistemul de achiziţie dinamic. 



    Art. 152 - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de 

achiziţie dinamic să depăşească mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepţionale, temeinic 

justificate. 

    Art. 153 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de 

licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic. 

    Art. 154 - În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de 

achiziţie publică în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza 

numai mijloace electronice, respectând totodată prevederile referitoare la regulile de 

comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 şi 65. 

    Art. 155 - Atunci când lansează un sistem de achiziţie dinamic, autoritatea contractantă are 

obligaţia: 

    a) de a publica un anunţ de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea 

contractului/contractelor de achiziţie publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţie, 

precum şi adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă; 

    b) de a indica în caietul de sarcini, alături de caracteristicile produselor care urmează să fie 

achiziţionate, şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, 

echipamentul electronic folosit, posibilităţi şi instrucţiuni de accesare; 

    c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicării anunţului de 

participare şi până la închiderea sistemului de achiziţie dinamic, accesul nerestricţionat, direct 

şi complet la conţinutul documentaţiei de atribuire. 

    Art. 156 - (1) După lansarea sistemului de achiziţie dinamic şi pe întreaga perioadă de 

existenţă a acestuia, autoritatea contractantă are obligaţia de a permite oricărui operator 

economic interesat să depună o ofertă orientativă, cu scopul de a fi admis în sistem. 

    (2) După primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica 

dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnică 

prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2) în 

cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative. 

    (4) Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă are 

obligaţia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziţie dinamic 

sau, după caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative. 

    Art. 157 - Ofertantul are dreptul de a-şi îmbunătăţi oferta orientativă în orice moment, cu 

condiţia ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini. 

    Art. 158 - (1) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de 

achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica, pentru fiecare contract în 

parte, un nou anunţ de participare simplificat, prin care toţi operatorii economici interesaţi 

sunt invitaţi să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor 

orientative care, raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la 

alin. (1), nu trebuie să fie mai devreme de: 

    a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 32, este egală sau 

mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro; 

    b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 32, este mai mică 

decât echivalentul în lei al 125.000 euro. 

    Art. 159 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii admişi în 

sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică 

care urmează să fie atribuit, stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere. 

    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme 

decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut 

la art. 158 alin. (2). 



    Art. 160 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică 

ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de 

atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie 

dinamic. Dacă este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acurateţe în cadrul 

invitaţiei prevăzute la art. 159 alin. (1). 
 

    Secţiunea a 3-a 

    Licitaţia electronică 

 

    Art. 161 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în 

următoarele situaţii: 

    a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a) sau în 

cele prevăzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de 

achiziţie publică, şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de 

sarcini; 

    b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în 

condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (4) şi art. 150; 

    c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie 

publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei 

electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

    Art. 162 - Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu 

licitaţia electronică astfel încât: 

    a) să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenţa; 

    b) să modifice obiectul contractului de achiziţie publică, astfel cum a fost acesta prevăzut 

în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 

    Art. 163 - Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări, care presupun prestaţii 

intelectuale cum ar fi consultanţă, proiectare şi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaţiei 

electronice. 

    Art. 164 - Atunci când intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la 

art. 33 şi următoarele precizări specifice: 

    a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca 

respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente; 

    b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi 

îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului; 

    c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei 

electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile; 

    d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice; 

    e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la 

diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte; 

    f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi 

modalităţile concrete de realizare a conectării. 

    Art. 165 - (1) Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de 

atribuire stabilit în documentaţia de atribuire. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte 

admisibile să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia 

se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi. 



    (3) Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum 

şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul 

electronic utilizat. 

    (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de 

două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile. 

    Art. 166 - În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic", invitaţia prevăzută la art. 165 alin. (3) 

trebuie să conţină şi informaţii referitoare la: 

    a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar; 

    b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, 

în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică 

utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru 

determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform 

precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire. 

    Art. 167 - (1) În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă: 

    a) fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut; 

    b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în 

documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic. 

    (2) Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive. 

    Art. 168 - (1) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare 

acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind: 

    a) numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice; 

    b) preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai 

dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate. 

    (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a 

dezvălui identitatea ofertanţilor. 

    Art. 169 - (1) Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a 

următoarelor modalităţi: 

    a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de 

participare; 

    b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit 

în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare; 

    c) atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu 

privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze 

un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea 

licitaţiei electronice. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică 

conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei 

electronice. 
 

    Cap. V 

    Atribuirea contractului de achiziţie publică 

 

    Secţiunea 1 

    Oferta. Oferte alternative 

 

    Art. 170 - Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din 

documentaţia de atribuire. 



    Art. 171 - Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată 

perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. 

    Art. 172 - (1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la 

data şi ora limită pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare. 

    (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului 

economic. 

    (3) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după 

expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 

    (4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru 

deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul 

respectivelor oferte numai după această dată. 

    Art. 173 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a permite ofertanţilor să depună 

oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă ofertă 

din punct de vedere economic". 

    (2) Anunţul de participare trebuie să precizeze în mod explicit dacă este permisă depunerea 

de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. În cazul în care această 

precizare lipseşte, autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele 

alternative. 

    Art. 174 - (1) Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative are 

obligaţia de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie 

să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu lua în considerare ofertele alternative care 

nu respectă cerinţele minime prevăzute la alin. (1). 

    Art. 175 - În cazul în care a anunţat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, 

autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertă având ca singură 

motivaţie faptul că, dacă aceasta este declarată câştigătoare: 

    a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în 

contract de servicii; sau 

    b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în 

contract de furnizare. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor 

 

    Paragraful 1 

    Criterii de calificare şi selecţie 

 

    Art. 176 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie 

referitoare numai la: 

    a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului; 

    b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 

    c) situaţia economică şi financiară; 

    d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; 

    e) standarde de asigurare a calităţii; 

    f) standarde de protecţie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. 

(3) lit. e). 

    Art. 177 - (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de către o 

autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care 

respectă standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de 

calificare şi selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. 176. 



    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune candidaţilor/ofertanţilor 

obligativitatea prezentării unei certificări specifice, aceştia din urmă având dreptul de a 

prezenta, în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe, orice alte documente 

echivalente cu o astfel de certificare sau care probează, în mod concludent, îndeplinirea 

respectivelor cerinţe. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, dacă se consideră 

necesar, clarificări sau completări ale documentelor prezentate. 

    (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalităţi de certificare sau includere 

pe liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de 

sistem de certificare. În acest caz, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la 

coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului. 

    (4) În cazul utilizării listelor oficiale ale operatorilor economici desemnaţi, autorităţile 

contractante vor solicita adeverinţe suplimentare, care să ateste îndeplinirea obligaţiilor de 

plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

    Art. 178 - (1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) 

şi d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinţe minime 

pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi, 

atunci aceste cerinţe trebuie să fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul 

invitaţiei/anunţului de participare. 

    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime 

referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională, 

care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire. 

    Art. 179 - (1) Criteriile de calificare şi selecţie stabilite de către autoritatea contractantă 

trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci 

când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime pe care 

ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească. 

    (3) Criteriile de calificare şi selecţie precizate în cadrul invitaţiei/anunţului de participare 

trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în cadrul documentaţiei de atribuire. 

    (4) Orice modificare şi/sau completare a criteriilor de calificare şi selecţie precizate 

conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire, cu excepţia modificărilor 

dispuse prin decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
 

    Paragraful 2 

    Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului 
 

    Art. 180 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă 

că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă 

şi/sau pentru spălare de bani. 

    Art. 181 - Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre 

următoarele situaţii: 

    a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

    b) *** Abrogată de O.U.G. nr. 76/2010 

    c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; 
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    c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 

contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de 

natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

    d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională; 

    e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

    Art. 182 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi 

relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 orice document considerat edificator, din acest punct de 

vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi 

certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente 

din ţara respectivă. 

    (2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor 

candidaţi/ofertanţi, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii 

de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1). În 

ceea ce priveşte cazurile menţionate la art. 180, în conformitate cu legislaţia internă a statului 

în care sunt stabiliţi candidaţii sau ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi 

persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere 

de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. 

    (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu 

se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu 

vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi 

legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui 

notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are 

competenţe în acest sens. 
 

    Paragraful 3 

    Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

 

    Art. 183 - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să 

prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică 

sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit. 
 

    Paragraful 4 

    Situaţia economică şi financiară 

 

    Art. 184 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care 

participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei 

sale economice şi financiare. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situaţiei economice şi 

financiare, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile 

pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. 

    Art. 185 - (1) Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează, după caz, prin 

prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: 

    a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului 

profesional; 



    b) bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este 

prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul; 

    c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în 

domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează 

activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt 

disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi 

data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. 

    (2) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu 

are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are 

dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente 

pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea 

reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului. 

    Art. 186 - (1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi 

susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura 

relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. 

    (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară 

invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă 

persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, 

prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, 

prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele 

financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în 

situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 

şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d). 

    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia 

economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 

membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor 

terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la 

alin. (2). 
 

    Paragraful 5 

    Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

 

    Art. 187 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care 

participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada 

capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau 

profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi 

informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. 

    (3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie 

de experienţa, aptitudinile, eficienţa şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării 

informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire. 

    Art. 188 - (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, 

în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, 

autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de 

cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în 

care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 

    a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, 

perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante 

sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor 

certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. 



În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul 

economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, 

demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; 

    b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea 

asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; 

    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau 

al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru 

asigurarea controlului calităţii; 

    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste 

conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; 

    e) mostre, descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în 

cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. 

    (2) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul 

verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea 

contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de 

complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste 

informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 

    a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de 

prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi 

privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise 

sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care 

beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are 

posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor 

de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; 

    b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea 

asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; 

    c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau 

al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru 

asigurarea controlului calităţii; 

    d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de 

conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de 

servicii; 

    e) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor 

de conducere în ultimii 3 ani; 

    f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul 

economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; 

    g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate 

dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; 

    h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia 

să o subcontracteze. 

    (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul 

verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea 

contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de 

complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste 

informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 

    a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie 

pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă 

aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei 

lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din 

domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; 



    b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau 

al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru 

asigurarea controlului calităţii; 

    c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de 

conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor; 

    d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor 

de conducere în ultimii 3 ani; 

    e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul 

economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; 

    f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate 

dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări; 

    g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia 

să o subcontracteze. 

    Art. 189 - (1) În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care 

urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, 

autoritatea contractantă are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei 

autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu 

condiţia acordului acestei autorităţi - capacităţile de producţie ale furnizorului sau capacitatea 

tehnică a prestatorului, metodele de studiu şi cercetare utilizate, precum şi măsurile aplicate 

pentru controlul calităţii. 

    Art. 190 - (1) Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi 

susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura 

relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. 

    (2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi 

profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de 

către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, 

de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă 

autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia 

candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură 

susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea 

din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d). 

    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, 

capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 

tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi 

profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în 

condiţiile prevăzute la alin. (2). 
 

    Paragraful 6 

    Standarde de asigurare a calităţii 
 

    Art. 191 - În cazul în care solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme 

independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de 

asigurare a calităţii, autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a 

calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme 

cu seriile de standarde europene privind certificarea. 

    Art. 192 - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale 

Uniunii Europene. 

    Art. 193 - În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel 

cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice 



alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care 

probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. 
 

    Paragraful 7 

    Standarde de protecţie a mediului 
 

    Art. 194 - În cazul în care solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la art. 188 alin. (2) 

lit. f) şi alin. (3) lit. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme 

independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de 

protecţie a mediului, atunci autoritatea contractantă trebuie să se raporteze: 

    a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS); 

    b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau 

internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu 

standardele europene sau internaţionale privind certificarea. 

    Art. 195 - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale 

Uniunii Europene. 

    Art. 196 - În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum 

este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte 

probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care 

probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei 

mediului. 
 

    Secţiunea a 3-a 

    Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

    Art. 197 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare 

criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi 

schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. 

    Art. 198 - (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind 

remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi 

numai: 

    a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; 

    b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. 

    (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează prin aplicarea 

procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

    Art. 199 - (1) În cazul aplicării criteriului «oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic», oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul 

cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se 

stabilesc ponderi relative. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea 

contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor 

relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a indica 

în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a 

importanţei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi. 

    (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la alin. (1), pot fi, alături de preţ: caracteristici 

privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional, caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, 

raportul cost/eficienţă, servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică, termen de livrare sau de 

execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. 



    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar, în invitaţia/anunţul de 

participare, precum şi în documentaţia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu 

ponderile relative ale acestora. 

    (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire 

algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din 

propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. 

    (5) Orice modificare şi/sau completare a factorilor de evaluare precizaţi conform alin. (3) 

conduce la anularea procedurii de atribuire. 
 

    Secţiunea a 4-a 

    Stabilirea ofertei câştigătoare 

 

    Art. 200 - (1) În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire 

precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care 

ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. 

    (2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată 

perioada de evaluare. 

    (3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de conducătorul 

autorităţii contractante care este parte a dosarului achiziţiei publice. 

    Art. 201 - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de 

ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de 

calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 

    (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să 

determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. 

    Art. 202 - (1) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu 

ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii 

şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica 

răspunsurile care justifică preţul respectiv. 

    (11) O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi 

furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 

85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de 

atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, 

atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor 

calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară 

cea mai mare. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la 

ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la: 

    a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de 

execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate; 

    b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază 

ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; 

    c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în 

caietul de sarcini; 

    d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru 

executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; 

    e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. 



    Art. 203 - (1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent 

neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă 

poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în 

imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea 

contractantă, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. 

    (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la 

alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale 

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    Art. 204 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie 

publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor 

tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. 

    (11) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a 

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află 

într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci 

aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care 

aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică. 

    (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea 

documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei proceduri de atribuire 

prevăzute la art. 18. 

    Art. 2041*) - Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor 

născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, 

astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

_____________ 

    *) Art. 2041 a fost introdus prin L. nr. 279/2011 de la data de 12 decembrie 2011. 
 

    Art. 205 - (1) Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă 

pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: 

    a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul 

în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, a 

contractului respectiv este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 

alin. (2); 

    b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul 

în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, a 

contractului respectiv este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). 

    (2) Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de 

urgenţe, încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), sunt lovite de 

nulitate. 

    (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: 

    a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui 

anunţ sau a unei invitaţii de participare; 

    b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator 

economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi 

operatori economici implicaţi în procedura de atribuire; 

    c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a 

utilizării unui sistem dinamic de achiziţie. 
 

    Secţiunea a 5-a 

    Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor 

 



    Art. 206 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici 

implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la 

rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a 

acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de 

soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei 

noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 

emiterea acestora, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200. 

    (11) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura 

de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre 

decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui 

candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere 

este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost 

considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sesizat în 

legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac. 

    (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi prin 

fax sau prin mijloace electronice. 

    (3) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul 

aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 

205 alin. (1) se majorează cu 5 zile. 

    Art. 207 - (1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă 

are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea 

ofertei/ofertelor prezentate. 

    (2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are 

obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost 

declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum 

urmează: 

    a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a 

candidaturii sale; 

    b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de 

respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă 

şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de 

funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini; 

    c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare 

admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale 

ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se 

atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se 

încheie un acord-cadru; 

    d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a) - c), data-limită până la care au 

dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 2562 alin. (1). 

    Art. 208 - Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii din 

cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: 

    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei 

prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; 

    b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau 

privaţi, sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia. 
 

    Secţiunea a 6-a 

    Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 



    Art. 209 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri: 

    a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; 

    b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate 

în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor 

tehnice şi/ori financiare; 

    c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau 

dacă este imposibilă încheierea contractului. 

    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a 

anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia 

această decizie înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 

    a) dacă autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. 

(2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); 

    b) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 

prin care se dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte 

documente emise în legătură cu procedura de atribuire. 

    (3) Dispoziţiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a 

anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest 

sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

    (4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se 

înţelege: 

    a) criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire sau factorii de 

evaluare prevăzuţi în cadrul invitaţiei/anunţului de participare, precum şi în documentaţia de 

atribuire au fost modificaţi; 

    b) pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată 

erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri 

corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. 

a) - f). 

    Art. 210 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor 

participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât 

încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul 

concret care a determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200. 

    Art. 2101*) - Cu excepţia negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în 

cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia 

de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării. 

_____________ 

    *) Art. 2101 a fost introdus de O.U.G. nr. 143/2008, publicată în M.Of. Nr. 805 din 2 

decembrie 2008 

 

    Cap. VI 

    Dosarul achiziţiei publice 

 

    Art. 211 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice 

pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare lansare a 

unui sistem de achiziţie dinamic. 

    Art. 212 - Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de 

calificare şi selecţie se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de 

achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data 

finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează 

cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri. 
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    Art. 213 - (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite 

de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la 

următoarele: 

    a) nota privind determinarea valorii estimate; 

    b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; 

    c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, 

invitaţia de participare; 

    d) documentaţia de atribuire; 

    e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura 

aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; 

    f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

    g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; 

    h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; 

    i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea 

contractantă; 

    j) raportul procedurii de atribuire; 

    k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; 

    l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate; 

    m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; 

    n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de 

deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

    o) documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul; 

    p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale de către contractant. 

    (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de 

încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi 

cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

    a) denumirea şi sediul autorităţii contractante; 

    b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie 

dinamic; 

    c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură; 

    d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi, precum şi 

motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi; 

    e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură; 

    f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii; 

    g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost 

respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute; 

    h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată 

câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; 

    i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au 

declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor; 

    j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. 

    Art. 214 - Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul atribuirii 

contractelor prevăzute la cap. VII. 

    Art. 215 - (1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul 

persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor 

prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu 

poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de 

un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 



    (2) *** Abrogat de O.U.G. nr. 76/2010. 

    Art. 216 - În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin 

mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziţie sau un sistem de achiziţii 

electronice, aceasta are obligaţia de a asigura trasabilitatea deplină a acţiunilor pe care le 

realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei 

publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată. 
 

    Cap. VII 

    Contractele de concesiune 

 

    Secţiunea 1 

    Principii şi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune 

 

    Art. 217 - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele 

prevăzute la art. 2 alin. (2). 

    Art. 218 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune 

potrivit prevederilor prezentei secţiuni. 

    (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer şi de 

recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregătire a documentaţiei de atribuire şi de 

aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului. 

    Art. 2181*) - Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de concesiune de 

lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile 

prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - c), precum şi a negocierii cu publicarea prealabilă a unui 

anunţ de participare în situaţiile prevăzute la art. 110 sau în cele prevăzute la art. 251 alin. 

(1). 

_____________ 

    *) Art. 2181 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Art. 219 - (1) Regulile de estimare prevăzute la cap. II secţiunea a 2-a se aplică în mod 

corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune. 

    (2) Modul de soluţionare a contestaţiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de 

atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. IX. 

    Art. 220 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul în care contractul de 

concesiune: 

    a) este atribuit într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 - 14; 

    b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activităţile sale una sau 

mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 232 - 241, în cazul în care contractul 

de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activităţi; sau 

    c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul 

respectivului contract, autoritatea contractantă nu urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări 

sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de 

achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este 

reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă. 

    Art. 221 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când este necesară 

achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale care nu au fost incluse în 

contractul de concesiune iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit 

necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, dacă se respectă, în mod cumulativ, 

următoarele condiţii: 

    a) atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; 



    b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi 

economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru 

autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în 

vederea îndeplinirii acestuia; 

    c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii 

suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial. 

    Art. 222 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii 

contractelor de concesiune. 

    (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniţiază prin publicarea unui 

anunţ de participare. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (2) cel 

puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3B şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate 

utile de către autoritatea contractantă, în conformitate cu formularul standard adoptat de 

Comisia Europeană. 

    (4) În cazul anunţurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei 

ordonanţe de urgenţă, nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, conţinutul acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 

    (5) Prevederile art. 48 - 50 şi ale art. 56 se aplică în mod corespunzător. 

    Art. 223 - (1) Anunţul de participare se publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, precum şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, 

Achiziţii publice. 

    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de 

concesiune de lucrări publice, în situaţiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau 

mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro. 

    Art. 224 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili numărul de zile dintre data 

publicării anunţului de participare şi data depunerii aplicaţiilor, astfel încât operatorii 

economici să beneficieze de o perioadă adecvată şi suficientă pentru elaborarea aplicaţiilor. 

    (2) Indiferent de procedura aplicată şi fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), 

autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu 

cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicaţiilor. 

    (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 7 

zile. 

    (4) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător. 

    Art. 225 - Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice, autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita: 

    a) concesionarul să atribuie contracte unor terţe părţi, într-un procent de minimum 30% din 

valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii, lăsând candidaţilor posibilitatea de a 

majora partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze; 

    b) candidaţilor să precizeze, în cadrul aplicaţiei depuse, valoarea lucrărilor din cadrul 

contractului de concesiune pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de către concesionari 
 

    Art. 226 - În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul 

prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta are obligaţia de a respecta prevederile cap. I - VI atunci 

când atribuie un contract de achiziţie publică unei terţe părţi. 

    Art. 227 - (1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în 

sensul prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta are totuşi obligaţia, atunci când atribuie un 



contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi, de a publica un anunţ de participare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP şi, opţional, în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a, Achiziţii publice, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care 

urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro, cu 

excepţia cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se 

realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 şi la cap. II secţiunea a 2-a. 

    (2) Concesionarul are obligaţia de a respecta şi următoarele condiţii: 

    a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data 

depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile; şi 

    b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau 

transmiterii invitaţiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puţin 40 de 

zile. 

    (3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevăzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 

zile. 

    (4) În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi 

permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat 

al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta are dreptul de a reduce 

perioada prevăzută la alin. (2) lit. b) cu încă 5 zile. 

    (5) Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător. 

    (6) Concesionarul are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (1) cel puţin 

informaţiile cuprinse în anexa nr. 3C şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de 

către acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană. 

    (7) Prevederile art. 48 - 50 se aplică în mod corespunzător. 

    Art. 228 - (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obţinerea concesiunii 

sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terţe părţi. 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliată se înţelege orice persoană care 

desfăşoară activităţi economice şi: 

    a) asupra căreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă; 

sau 

    b) care poate exercita asupra concesionarului o influenţă dominantă; sau 

    c) care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influenţei dominante a unei alte persoane. 

Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod 

corespunzător. 

    (3) Operatorul economic care participă la procedura de atribuire a unui contract de 

concesiune are obligaţia de a include în aplicaţie lista cuprinzând persoanele care au calitatea 

de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaţia de a actualiza această listă în 

mod permanent, până la finalizarea contractului de concesiune. 
 

    Cap. VIII 

    Contracte sectoriale 

 

    Secţiunea 1 

    Activităţi relevante 

 

    Paragraful 1 

    Domeniu de aplicare 

 

    Art. 229 - (1) Dispoziţiile cap. I - VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în 

care prezentul capitol nu prevede altfel. 



    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie 

publică care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate 

publică: 

    a) apă; 

    b) energie; 

    c) transport; 

    d) poştă. 

    Art. 230 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui un contract sectorial destinat 

efectuării mai multor activităţi relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activităţii 

căreia îi este destinat în principal. 

    Art. 231 - (1) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre 

categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai 

multor tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, iar o altă 

activitate intră sub incidenţa prevederilor de la cap. I - VI şi, în mod obiectiv, este imposibil 

să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, atunci 

autoritatea contractantă nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria 

contractelor sectoriale, având obligaţia de a respecta prevederile de la cap. I - VI. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile 

prevăzute la art. 8 lit. a) - c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor 

tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, iar o altă activitate nu 

intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi, în mod obiectiv, este 

imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, 

atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria 

contractelor sectoriale. 

    (3) În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile 

prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor 

tipuri de activităţi, dintre care cel puţin una este activitate relevantă, şi, în mod obiectiv, este 

imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză, 

atunci aceasta are obligaţia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor 

sectoriale. 
 

    Paragraful 2 

    Apă 

 

    Art. 232 - Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la 

art. 229 alin. (2) lit. a) următoarele: 

    a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul 

publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de apă potabilă; 

    b) furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a). 

    Art. 233 - Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activităţile prevăzute la art. 

232 are obligaţia de a respecta prevederile prezentului capitol şi atunci când atribuie un 

contract sau organizează un concurs de soluţii care este în legătură: 

    a) cu proiecte de tehnologie hidraulică, irigaţii sau ameliorare a solului, dacă volumul de 

apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de 

apă pus la dispoziţie prin astfel de proiecte ori prin instalaţiile de irigare ori drenaj; sau 

    b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate. 

    Art. 234 - Furnizarea apei potabile către reţelele publice de o autoritate contractantă din 

categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 

232, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 



    a) furnizorul produce apă potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei 

alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi 

relevante; 

    b) furnizarea de apă potabilă către reţelele publice depinde doar de consumul propriu al 

furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totală 

de apă potabilă a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. 
 

    Paragraful 3 

    Energie 

 

    Art. 235 - Sunt considerate activităţi relevante în sectorul de utilitate publică prevăzut la 

art. 229 alin. (2) lit. b) următoarele: 

    a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul 

publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de combustibili gazoşi, energie 

termică sau energie electrică; 

    b) livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică prin reţele de 

natura celor prevăzute la lit. a). 

    Art. 236 - Livrarea combustibililor gazoşi sau a energiei termice prin reţelele publice de o 

autoritate contractantă din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră 

activitate relevantă în sensul art. 235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele 

condiţii: 

    a) operatorul economic produce energia termică sau combustibilii gazoşi ca o consecinţă 

inevitabilă a unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca 

fiind activităţi relevante; 

    b) livrarea de combustibili gazoşi sau de energie termică prin reţelele publice este făcută 

numai cu scopul de a exploata în mod economic această producţie, iar cifra de afaceri 

rezultată din alimentarea reţelelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală 

realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. 

    Art. 237 - Livrarea energiei electrice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din 

categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consideră activitate relevantă în sensul art. 

235, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

    a) operatorul economic produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activităţi 

decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante; 

    b) livrarea de energie electrică prin reţelele publice depinde doar de consumul propriu al 

operatorului economic, iar cantitatea transportată prin reţelele respective nu depăşeşte 30% 

din producţia totală de energie electrică a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, 

inclusiv anul în curs. 
 

    Paragraful 4 

    Transport 

 

    Art. 238 - (1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut 

la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele destinate să asigure, 

în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de 

călători, pe bază de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, 

troleibuze sau transport pe cablu. 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o reţea pentru prestarea serviciilor 

de transport, în cazul în care condiţiile de operare - care pot viza rutele ce urmează a fi 

deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvenţa serviciului - 

sunt prestabilite de o autoritate competentă. 



    Art. 239 - Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată 

activitate relevantă în cazul în care şi alţi operatori economici au dreptul să presteze acelaşi 

tip de servicii, în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi autorităţile contractante. 
 

    Paragraful 5 

    Poştă 

 

    Art. 240 - (1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut 

la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea următoarelor servicii: 

    a) servicii poştale, indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv serviciile constând în 

colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale - corespondenţă, 

cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare 

comercială - indiferent de greutate; 

    b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced şi urmează 

expedierii; 

    c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poşta electronică şi furnizate integral prin 

mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a 

documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin poşta electronică 

recomandată; 

    d) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin 

corespondenţă, care nu poartă adresă; 

    e) servicii financiar-poştale, de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. 2A şi în 

art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poştale şi transferurile pe bază de conturi 

curente poştale; 

    f) servicii filatelice; 

    g) servicii logistice, care combină livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele 

poştale. 

    (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b) - g) intră în categoria activităţilor 

relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor 

alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei 

conform prevederilor art. 248. 
 

    Paragraful 6 

    Alte activităţi relevante 

 

    Art. 241 - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se consideră activităţi relevante şi 

acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul: 

    a) prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili 

solizi; 

    b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale 

a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport. 

    (2) Contractele atribuite în scopul efectuării activităţilor relevante prevăzute la alin. (1) 

sunt considerate contracte sectoriale. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Excepţii specifice 

 

    Art. 242 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele sectoriale care 

sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona: 
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    a) produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care 

autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte 

persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca 

şi autoritatea contractantă; 

    b) produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ 

Uniunii Europene, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine 

utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană. 

    Art. 243 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele atribuite de către 

autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) 

sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor 

activităţi decât activităţile relevante. 

    Art. 244 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect 

cumpărarea de apă, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează 

activităţi relevante de natura celor prevăzute la art. 232. 

    Art. 245 - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect 

cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili 

destinaţi producţiei de energie, dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care 

efectuează activităţi de natura celor prevăzute la art. 235 şi art. 241 lit. a). 

    Art. 246 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului 

sectorial: 

    a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia; 

    b) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a 

derula o activitate relevantă, unei întreprinderi afiliate la una dintre autorităţile contractante 

respective. 

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: 

    a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri 

în domeniul furnizării de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din 

furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliată; 

    b) în cazul unui contract de servicii, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în 

domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel 

de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliată; 

    c) în cazul unui contract de lucrări, numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în 

domeniul lucrărilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de 

lucrări pentru întreprinderile cu care este afiliată. 

    (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi (2), întreprinderea afiliată reprezintă orice persoană 

care desfăşoară activităţi economice şi care intră, în conformitate cu prevederile legale 

referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autorităţii contractante 

sau orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care se află în oricare din 

următoarele situaţii: 

    a) autoritatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra sa; 

    b) exercită, direct sau indirect, o influenţă dominantă asupra unei autorităţi contractante; 

    c) împreună cu autoritatea contractantă, se află, direct sau indirect, sub influenţa dominantă 

a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice. 

    Pentru noţiunea de influenţă dominantă, prevederile art. 3 lit. m) se aplică în mod 

corespunzător. 

    (4) În cazul în care, în funcţie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiinţată sau şi-

a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca 

întreprinderea să arate că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibilă, 

acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri. 



    (5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la autoritatea contractantă 

furnizează servicii, produse sau lucrări similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se 

calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de produse, 

prestarea de servicii sau, după caz, execuţia de lucrări, de către respectivele întreprinderi 

afiliate. 

    Art. 247 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului 

sectorial: 

    a) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante, formată exclusiv cu scopul de a 

derula o activitate relevantă, uneia dintre autorităţile contractante respective; 

    b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorităţi contractante din care ea 

însăşi face parte şi care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă. 

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru 

efectuarea activităţii relevante pe o perioadă de cel puţin 3 ani, iar instrumentul juridic prin 

care s-a înfiinţat asocierea prevede că autorităţile contractante în cauză vor face parte din 

asocierea respectivă pentru o perioadă cel puţin egală cu cea menţionată. 

    Art. 248 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractelor 

sectoriale în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct 

concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat. 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului că o anumită activitate relevantă 

este sau nu expusă direct concurenţei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei 

notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată, care va cuprinde 

toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia 

existentă. 

    (3) Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la 

alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 

    Art. 249 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţii pe care aceasta le 

solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 şi 

243, precum şi ale art. 246 şi 247. 
 

    Secţiunea a 3-a 

    Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale 

 

    Art. 250 - (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt: 

    a) licitaţia deschisă; 

    b) licitaţia restrânsă; 

    c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

    d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 

    e) cererea de oferte. 

    (2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor sectoriale. 

    (3) În vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractantă poate utiliza şi 

modalităţile speciale de atribuire prevăzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei 

secţiuni. 

    Art. 251 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul sectorial, de 

regulă, prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 

celelalte proceduri prevăzute la art. 250 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice 

prevăzute la art. 252 sau 124. 



    Art. 252 - Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă are dreptul de a 

aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în 

următoarele cazuri: 

    a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau negocierii cu 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentată 

nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea 

sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere 

în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele 

iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; 

    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor 

drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit 

operator economic; 

    c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a 

licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a 

cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de 

evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a 

autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului 

pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a 

determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare; 

    d) atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul 

cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta 

nu este destinat obţinerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea să nu 

afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurenţiale a contractelor subsecvente care sunt 

destinate îndeplinirii scopului propus; 

    e) atunci când este necesară achiziţionarea de la furnizorul iniţial a unor cantităţi 

suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii 

echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar 

pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care, datorită caracteristicilor 

tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice 

disproporţionate de operare şi întreţinere; 

    f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora 

realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil; 

    g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase de la un 

operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care 

administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un 

aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o 

altă procedură similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

    h) atunci când este posibilă achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut 

decât preţurile practicate în mod normal pe piaţă, ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de 

avantajoase, disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp; 

    i) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii trebuie să fie 

atribuit, conform regulilor stabilite iniţial, concurentului câştigător sau unuia dintre 

concurenţii câştigători ai concursului respectiv, în acest din urmă caz autoritatea contractantă 

având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători; 

    j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, 

care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile 

au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în 

mod cumulativ, următoarele condiţii: 

    - atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; 



    - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi 

economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconvenienţe majore pentru 

autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în 

vederea îndeplinirii acestuia; 

    k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îşi 

propune să achiziţioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin 

atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele 

condiţii: 

    - atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări constau în repetarea unor 

lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele 

prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; 

    - contractul de lucrări iniţial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaţie 

deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare; 

    - valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări s-a determinat prin luarea în 

considerare inclusiv a lucrărilor similare care pot fi achiziţionate ulterior; 

    - în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a 

precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea 

ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată 

câştigătoare în cadrul procedurii respective. 

    Art. 253 - În cazul în care acest lucru este posibil, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 

252 lit. b), e), g), i), j) şi k), autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un 

număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală. 

    Art. 254 - (1) În cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de atribuire a 

unui contract de furnizare conţin produse originare din ţări terţe cu care Uniunea 

Europeană nu a încheiat niciun acord într-un cadru multilateral sau bilateral care să asigure 

accesul efectiv al entităţilor comunitare la pieţele acestor ţări terţe, aceste oferte pot fi 

respinse dacă proporţia produselor originare din ţările terţe depăşeşte 50% din valoarea 

totală a produselor care constituie oferta. În sensul prezentului alineat, programele de 

calculator utilizate în echipamentele pentru reţele de telecomunicaţii sunt considerate 

produse. 

    (2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de 

vedere al punctajului obţinut în urma aplicării factorilor de evaluare, va fi aleasă acea ofertă 

care nu poate fi respinsă în temeiul dispoziţiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este 

considerată echivalentă, în sensul prezentului articol, în cazul în care diferenţa dintre 

preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. 

    (3) Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi aleasă în detrimentul altei oferte dacă această 

alegere ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze un material cu caracteristici 

tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori 

dificultăţi tehnice de utilizare sau de întreţinere ori costuri disproporţionale. 
 

    Cap. IX 

    Soluţionarea contestaţiilor 

 

    Secţiunea 1 

    Dispoziţii generale 

 

    Art. 255 - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes 

legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia 

achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii 



contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe 

cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (11) - (13) *** Abrogate prin L. nr. 278/2010 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice operator 

economic care: 

    a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire; şi 

    b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii 

contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul 

legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. 

    (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act 

administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte 

juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta ordonanţă de 

urgenţă, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în 

legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire. 

    (4) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire 

include toate cazurile menţionate la art. 9, precum şi orice alte contracte sau proceduri care 

intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (5) Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui 

serviciu comunitar de utilităţi publice pentru care legislaţia specifică face trimitere la 

aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează conform prezentului capitol. 

    Art. 256 - (1) În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, 

partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederilor art. 2562 şi 270 - 271. 

    (2) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 76/2010 

    Art. 2561*) - (1) Înainte de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 

persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a 

dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor. Dispoziţiile art. 205 şi 2562 rămân aplicabile. 

    (2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

    (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de 

atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care 

le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii 

de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. 

    (4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât 

persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici 

implicaţi. 

    (5) Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispoziţiilor alin. (1) 

se poate adresa de îndată Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fără a fi 

obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (3). 

    (6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că 

măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorităţii 

contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la judecarea 

contestaţiei. 

_____________ 

    *) Art. 2561 a fost introdus prin O.U.G. nr. 94/2007, publicată în M.Of. Nr. 676 din 4 

octombrie 2007 

 



    Art. 2562*) - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului 

legitim, în termen de: 

    a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe 

de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care 

valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale 

cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 

alin. (2); 

    b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe 

de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care 

valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale 

cap. II secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). 

    (2) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de 

atribuire, publicată în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), 

data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire. 

_____________ 

    *) Art. 2562 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 2563*) -  (1) După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a 

adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei 

respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori 

economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. 

    (2) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru 

remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor şi autorităţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie. 

În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de 

vedere potrivit dispoziţiilor art. 274. 

    (3) În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), 

autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în termenul prevăzut la art. 279 alin. (3), 

dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare, inclusiv când aceste termene privesc 

cazurile prevăzute la art. 28712 alin. (1) şi la art. 28713 lit. a). Dacă decizia Consiliului Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor a fost atacată cu plângere, dispoziţiile art. 2877 se aplică în 

mod corespunzător. 

    (4) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate 

absolută. 

    (5) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă 

achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt 

aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie." 

_____________ 

    *) Art. 2563 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

    Art. 257 - (1) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare 

Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. 



    (2) Consiliul funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare care se 

aprobă în conformitate cu art. 291. 

    (3) În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal 

constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia. 

    (4) În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    (5) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 94/2007 

    Art. 258 - (1) Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii săi. 

    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preşedintele prin vot secret, 

cu majoritate absolută. 

    (3) Preşedintele este ales pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a 

mandatului. 

    (4) Atribuţiile preşedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine. 

    (41) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format 

din 3 membri, aleşi dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor 

publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2). 

    (5) Preşedintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a 

membrilor Consiliului, pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs, cu excepţia situaţiei 

prevăzute la art. 290 alin. (4). 

    Art. 259 - Preşedintele Consiliului are obligaţia de a întocmi un raport de activitate anual, 

pe care îl prezintă şi îl susţine în faţa Parlamentului până la data de 31 martie a anului 

următor. 
 

    Secţiunea a 3-a 

    Statutul personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

    Art. 260 - (1) Numărul membrilor Consiliului şi numărul persoanelor cu statut de personal 

tehnico-administrativ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

    (2) Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în drept. 

    (3) Preşedintele Consiliului trebuie să fie licenţiat în drept. 

    Art. 261 - (1) Membrii Consiliului sunt selectaţi prin concurs, fiind numiţi în funcţie prin 

decizia primului-ministru, în condiţiile legii. 

    (2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei 

reputaţii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de lungă durată, o vechime de 9 ani în 

domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul 

achiziţiilor publice. 

    (3) Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs, în condiţiile legii. 

    Art. 262 - (1) Membrii Consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi 

consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. Aceştia sunt 

asimilaţi din punctul de vedere al salarizării funcţiei publice de secretar general adjunct din 

aparatul de lucru al Guvernului. 

    (2) *** Abrogat prin L. nr. 284/2010 

    (21) Preşedintele Consiliului beneficiază şi de sporul de conducere aferent funcţiei de 

director general. 

    (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi este asimilat din punctul de 

vedere al salarizării personalului contractual al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, 
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precum şi cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei reglementări. 

    (5) Perioada exercitării funcţiei publice de consilier de soluţionare a contestaţiilor 

constituie vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea funcţiei, respectiv juridică, 

economică sau tehnică. 

    Art. 263 - (1) Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a 

atribuţiilor date în competenţa Consiliului prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 

    (2) Evaluarea activităţii Consiliului se efectuează o dată pe an de către o comisie. 

    (3) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din 5 membri, după cum urmează: 

    a) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice; 

    b) 2 reprezentanţi ai Parlamentului României, respectiv un senator şi un deputat, desemnaţi 

de către cele două Camere ale Parlamentului; 

    c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

    d) un reprezentant al Consiliului Concurenţei. 

    (4) În sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmeşte un raport de evaluare care se 

înaintează primului-ministru. 

    (5) Procedura de evaluare a activităţii Consiliului şi a preşedintelui acestuia vizează 

exclusiv activitatea administrativă şi organizatorică şi se stabileşte prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii deosebite, 

procedura de evaluare poate fi efectuată ori de câte ori este necesar şi înainte de acest termen. 

    (7) Evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se 

realizează conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat prin 

hotărâre a Guvernului. 

    Art. 264 - (1) Membrilor Consiliului le este interzis: 

    a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; 

    b) să deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau 

control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, 

societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii 

autonome; 

    c) să deţină calitatea de membru al unui grup de interes economic; 

    d) să deţină calitatea de membru al unui partid politic şi să desfăşoare sau să participe la 

activităţi cu caracter politic; 

    e) să exercite orice funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţii în 

domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice; 

    f) să exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţă. 

    (2) Membrii Consiliului au obligaţia să depună declaraţiile de avere şi de interese, în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se 

află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate: 

    a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea 

contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre 

părţi; 

    b) dacă între aceştia şi una dintre părţi a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea 

soluţionării cauzei; 

    c) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează; 
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    d) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de 

bunuri materiale ori altfel de avantaje. 

    Art. 265 - (1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplină care se 

constituie în cadrul Consiliului. 

    (2) Comisia de disciplină are un număr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiţi de 

preşedintele Consiliului şi 3 sunt aleşi de membrii Consiliului, cu majoritate simplă. 
 

    Secţiunea a 4-a 

    Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor 

 

    Art. 266 - (1) Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedura 

de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291. 

    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii. 

    Art. 267 - (1) Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai 

Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet. 

    (2) În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept. 

    Art. 268 - Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu. 

    Art. 269 - Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea 

principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. 

    Art. 270 - (1) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: 

    a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, 

denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica 

şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate; 

    b) denumirea şi sediul autorităţii contractante; 

    c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată; 

    c1) şi c2) *** Abrogate de O.U.G. Nr. 19/2009 

    d) obiectul contestaţiei; 

    e) motivarea în fapt şi în drept a cererii; 

    f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil; 

    g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. 

    (2) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate 

informaţiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la 

înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze 

contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, 

contestaţia va fi respinsă. 

    Art. 271 - (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât 

Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la 

art. 2562. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a 

fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt 

disponibile. 

    (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are 

obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura 

de atribuire. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective. 

    (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. 

Dispoziţiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. 

    (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 274 şi ale art. 

2563 alin. (3) nu sunt aplicabile. 

    Art. 272 - *** Abrogat de O.U.G. Nr. 19/2009 



    Art. 273 - (1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi 

conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. Pentru contestaţiile 

formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de 

soluţionare. 

    (2) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, participanţii în cadrul aceleiaşi 

proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să 

conţină toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1). 

    Art. 274 - (1) În vederea soluţionării contestaţiei/contestaţiilor, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său de vedere asupra 

acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub 

sancţiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei publice, cu 

excepţia anunţurilor publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta 

este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al 

autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în 

care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora. 

    (2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatorilor, 

în acelaşi termen prevăzut la alin. (1). 

    (3) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 19/2009 

    (4) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul achiziţiei publice 

depuse de autoritate la Consiliu, cu excepţia propunerilor tehnice ale celorlalţi ofertanţi la 

procedura de atribuire, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul 

scris al respectivilor ofertanţi, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o 

adresează Consiliului. 

    Art. 2741*) - Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de 

vedere asupra contestaţiei/contestaţiilor, însoţit de orice alte documente considerate 

edificatoare, precum şi o copie a dosarului achiziţiei publice, şi înainte de expirarea 

termenului prevăzut la art. 205 alin. (1). 

_____________ 

    *) Art. 2741 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Art. 275 - (1) În vederea soluţionării contestaţiei Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri 

părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care 

acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de 

a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau 

juridice. 

    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de 

soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzut la art. 276. 

    (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi 

de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea 

contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub 

sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului autorităţii 

contractante. 

    (31) Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a 

zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). 

    (32) Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi 

se execută de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită 

a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. 



    (4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de 

natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul 

termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va 

fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. 

    (5) Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru 

este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei. 

    (6) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. 

De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără ca prin 

aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. 276. 

    Art. 2751*) - (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, 

Consiliul, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la 

cererea părţii interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de achiziţie publică. 

    (2) Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei 

măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului 

public. 

    (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanţa competentă, în mod separat, în 

termen de 5 zile de la comunicare. 

_____________ 

    *) Art. 2751 a fost introdus prin L. nr. 278/2010, publicată în M. Of. Nr. 898 din 31 

decembrie 2010 şi în vigoare de la data de 3 ianuarie 2011. 
 

    Art. 276 - (1) Consiliul are obligaţia de a soluţiona pe fond contestaţia, indiferent dacă 

există alte cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată referitoare la aceeaşi procedură de 

atribuire, în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la 

autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii 

care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, conform art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic 

justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 

zile. 

    (2) Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (1) constituie 

abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare în 

conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6). 

    Art. 2761 - *** Introdus de O.U.G. nr. 143/2008 şi abrogat de O.U.G. Nr. 19/2009 

 

    Secţiunea a 5-a 

    Măsuri de remediere 

 

    *** Abrogată de O.U.G. nr. 76/2010 

 

    Art. 277 - *** Abrogat de O.U.G. nr. 76/2010. 
 

    Secţiunea a 6-a 

    Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

    Art. 278 - (1) Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, 

iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a 

cauzei. 

    (2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi 

poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea 

contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea 

actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune 

modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte 



documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul 

de a anula aplicarea procedurii de atribuire. 

    (3) În situaţia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul 

procedurii de atribuire, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanţe de 

urgenţă, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza atât Autoritatea 

Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cât şi Unitatea pentru 

Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 

transmiţându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării. 

    (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere 

a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi 

mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum 

este prevăzut la art. 281 alin. (1). 

    (5) Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită 

de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze 

contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond. 

    (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării 

procedurii de achiziţie publică. 

    (7) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la 

aceasta de către contestator. 

    (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul 

soluţionării contestaţiei. 

    (9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic. 

    Art. 2781*) - (1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia ca nefondată, autoritatea 

contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea 

estimată a contractului următoarele sume: 

    a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare; 

    b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 

420.001 lei; 

    c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 

4.200.001 lei; 

    d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce 

depăşeşte 42.000.001 lei; 

    e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce 

depăşeşte 420.000.001 lei; 

    f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei. 

    (2) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei 

Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a returna 

contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data 

pronunţării deciziei instanţei de judecată. 

_____________ 

    *) Art. 2781 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Art. 279 - (1) Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu 

votul majorităţii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine. 

    (2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toţi 

membrii completului şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu. 

    (3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris 

părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe 

pagina de internet a Consiliului înlăuntrul aceluiaşi termen. 



    (4) Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului 

oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, precum şi la datele 

personale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă. 

    (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în 

copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care are obligaţia de a monitoriza 

îndeplinirea măsurilor de remediere. 

    Art. 280 - (1) Decizia prin care Consiliul anulează în tot sau în parte actul atacat este 

obligatorie pentru autoritatea contractantă. 

    (2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea 

contractantă, se va aplica conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare 

pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe 

fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea 

părţii interesate. 

    (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de achiziţie publică încheiat 

cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută. 

    (4) Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu 

executoriu şi se execută de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind 

executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. 

    (5) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 19/2009 

    Art. 281 - (1) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata 

amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în 

termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. 

    (2) Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 270 alin. (1) 

aplicându-se în mod corespunzător. 

    (3) Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la 

alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând 

dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată. 
 

    Secţiunea a 7-a 

    Procedura de verificare a legalităţii 
 

    *** Abrogată de O.U.G. Nr. 94/2007 

 

    Art. 282 - *** Abrogat de O.U.G. Nr. 94/2007 

 

    Secţiunea a 8-a 

    Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

    Art. 283 - (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei 

pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a 

cărei rază se află sediul autorităţii contractante. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca 

obiect contestarea amenzii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea 

de parte în proces. 

    (11) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate 

de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de 

transport de interes naţional, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, este Curtea de 

Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

    (2) Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători. 

    (3) Plângerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă. 

Prevederile secţiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător. 
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    (4) După soluţionarea plângerii de către instanţa prevăzută la alin. (1) sau (11), dosarul 

cauzei se restituie de către instanţă Consiliului. 

    Art. 2831*) - (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, 

preşedintele instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea 

părţilor, suspendarea executării contractului. 

    (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile 

ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra 

interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în 

care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a 

nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al 

persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). 

    (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 

5 zile de la comunicare. 

_____________ 

    *) Art. 2831 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Art. 284 - *** Abrogat de O.U.G. Nr. 19/2009 

    Art. 285 - (1) Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după 

caz: 

    a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante; 

    b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă; 

    c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror 

specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de 

participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu 

procedura de atribuire; 

    d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor 

publice. 

    (2) Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, prin care acesta a soluţionat contestaţia pe excepţie, admiţând 

plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în 

considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. 

    (3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că 

actul autorităţii contractante a încălcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice, 

iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se 

astfel prevederile art. 2563 alin. (3), dispoziţiile art. 28710 alin. (1) lit. b), alin. (2) - (6) sau, 

după caz, ale art. 28711 se aplică în mod corespunzător. 

    (4) Instanţa poate respinge pe fond plângerea. 

    (5) Hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă. 

    Art. 2851*) - Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 

50% din sumele prevăzute la art. 28717. 

_____________ 

    *) Art. 2851 a fost introdus prin O.U.G. Nr. 76/2010, publicată în M. Of. Nr. 453 din 2 iulie 

2010. 
 

    Secţiunea a 9-a 

    Soluţionarea litigiilor în instanţă 

 

    Art. 286 - (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea 

prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, 

nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de 



achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în 

circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. 

    (11) *** Abrogat prin L. nr. 278/2010 

    (2) În faţa instanţei de judecată, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în 

cadrul procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor art. 

7202 - 7207 şi art. 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător. 

    Art. 287 - (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de 

atribuire se solicită în justiţie prin acţiune separată. 

    (2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorităţii contractante 

sau ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, 

prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, se pot acorda numai după 

anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului 

sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. 

    (3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului 

reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, 

persoana vătămată trebuie sa facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a 

fost compromisă ca urmare a încălcării respective. 

    Art. 2871*) - (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 

de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, 

precum şi a înscrisurilor depuse către pârât şi stabileşte primul termen de judecată, care va 

fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării. 

    (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile. 

    (3) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea 

cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile 

Codului de procedură civilă. 

    (4) Reclamantului i se va comunica de îndată întâmpinarea depusă de pârât în termenul 

prevăzut la alin. (3). 

    (5) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (3). 

_____________ 

    *) Art. 2871 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 2872*) - (1) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa 

instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea 

textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Părţile, dacă dispun de asemenea mijloace de 

comunicare, au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în 

judecată, respectiv în întâmpinare. 

    (2) Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana 

însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu 

va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de 

judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. 

_____________ 

    *) Art. 2872 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 2873*) - *** Abrogat prin L. nr. 278/2010 

_____________ 
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    *) Art. 2873 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 2874*) - *** Introdus prin O.U.G. nr. 19/2009 şi abrogat prin L. nr. 279/2011 

    Art. 2875*) - (1) Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu 

dispune altfel. 

    (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, 

instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, se 

va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii care 

lipseşte. 

    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc 

ambele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea 

cauzei în lipsă. 

_____________ 

    *) Art. 2875 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 2876*) - Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei numai în 

mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau 

reprezentantului ei. 

_____________ 

    *) Art. 2876 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 2877*) - (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, 

instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea părţii interesate, 

prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului. 

    (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie, luând 

în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese 

ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună 

măsurile prevăzute la alin. (1), în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi 

mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să 

prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). 

    (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 

5 zile de la comunicare. 

_____________ 

    *) Art. 2877 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 2878*) - *** Abrogat prin L. nr. 278/2010 

_____________ 

    *) Art. 2878 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 2879*) - *** Abrogat prin L. nr. 278/2010 

_____________ 

    *) Art. 2879 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28710*) - (1) Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri: 



    a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la 

publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă; 

    b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), dacă 

această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de 

atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu 

încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice, dacă această din urmă încălcare a 

afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul; 

    c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158 - 160. 

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanţa consideră, după 

analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun 

menţinerea efectelor contractului, aceasta va dispune, în schimb, sancţiuni alternative, după 

cum urmează: 

    a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau 

    b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea 

obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a 

limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a). 

    (3) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanţa va avea în vedere ca 

acestea să fie eficiente, proporţionate şi descurajante. 

    (4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul 

prevederilor alin. (2). 

    (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute 

în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar 

conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă cu contractul 

respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile 

generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea 

operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale 

generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general. 

    (6) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect 

retroactiv, întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, 

instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b). 

_____________ 

    *) Art. 28710 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28711*) - În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 

2563 alin. (3), care nu face obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), instanţa poate decide, după 

analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este 

suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la art. 28710 alin. (2). 

_____________ 

    *) Art. 28711 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28712*) - (1) Prevederile art. 28710 alin.(1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când 

autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de 

prezenta ordonanţă de urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o 

anunţ/invitaţie de participare, a procedat după cum urmează: 

    a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ 

pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul 

respectiv. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: 



numele şi datele de contact ale autorităţii contractante, descrierea obiectului contractului, 

justificarea deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea 

prealabilă în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare, 

numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie 

de atribuire şi, dacă este cazul, orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea 

contractantă; 

    b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1), 

termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. a). 

    (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii: 

    a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - 

c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit 

este mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 euro; 

    b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) 

sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie 

atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al 387.000 euro; 

    c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai 

mică decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro. 

_____________ 

    *) Art. 28712 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28713*) - Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea 

contractantă, considerând că a respectat prevederile art. 150 sau, după caz, ale art. 158 - 160, 

a procedat după cum urmează: 

    a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului, cu respectarea 

prevederilor art. 206 alin.(1) şi (2) şi ale art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208; şi 

    b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale 

art. 206 alin. (3), termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute 

la lit. a). 

_____________ 

    *) Art. 28713 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28714*) - (1) Constatarea nulităţii contractului, în condiţiile prevăzute la art. 28710 alin. 

(1), se poate solicita şi prin acţiune separată, în termen de: 

    a) cel mult 30 de zile începând cu ziua următoare: 

    - publicării anunţului de atribuire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. 

(2), art. 48, 50 şi 56, cu condiţia ca respectivul anunţ să conţină justificarea deciziei autorităţii 

contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau 

    - informării de către autoritatea contractantă a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu 

privire la încheierea contractului, cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al 

motivelor pertinente stabilite la art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208. Această opţiune se 

aplică şi în cazurile menţionate la art. 205 alin. (3) lit. c); 

    b) cel mult 6 luni începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu 

au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a). 

    (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează 

potrivit dispoziţiilor art. 28711. 

_____________ 



    *) Art. 28714 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28715*) - Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se 

comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare. 

_____________ 

    *) Art. 28715 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28716*) - (1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen 

de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia comercială a curţii de apel. 

    (2) Recursul nu suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere. 

    (3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va 

rejudeca în toate cazurile litigiul în fond. 

_____________ 

    *) Art. 28716 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28717*) - (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la 

instanţele judecătoreşti, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, 

precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcţie de valoare, după 

cum urmează: 

    a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare; 

    b) între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei; 

    c) între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 

400.001 lei; 

    d) între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 

4.000.001 lei; 

    e) între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce 

depăşeşte 40.000.001 lei; 

    f) între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce 

depăşeşte 400.000.001 lei; 

    g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei. 

    (2)  Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei. 

    (3) Dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile. 

_____________ 

    *) Art. 28717 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 28718*) - *** Abrogat prin L. nr. 278/2010 

_____________ 

    *) Art. 28718 a fost introdus prin O.U.G. nr. 19/2009, publicată în M.Of. Nr. 156 din 12 

martie 2009 

 

    Art. 288 - *** Abrogat de L. Nr. 337/2006 

 

    Secţiunea a 10-a 

    Măsuri privind operaţionalizarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
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    Art. 289 - (1) Consiliul devine operaţional la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă. 

    (2) Până la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcţionează fără personalitate juridică, 

iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

Autorităţii pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    Art. 290 - (1) Consiliul are personalitate juridică, finanţarea cheltuielilor curente şi de 

capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, preşedintele acestuia având calitatea de 

ordonator principal de credite. 

    (2) Pentru funcţionarea Consiliului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia un 

imobil din domeniul public sau privat al statului. 

    (3) Guvernul, prin hotărâre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1). 

    (4) Până la dobândirea personalităţii juridice, propunerile pentru numirea membrilor 

Consiliului se înaintează primului-ministru de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru candidaţii declaraţi admişi la 

concurs potrivit dispoziţiilor art. 261 alin. (1) şi (2). 

    Art. 291 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre 

a Guvernului, la propunerea preşedintelui Consiliului. 

    Art. 292 - (1) Până la data de 31 decembrie 2006, numărul de posturi aferent Consiliului se 

încadrează în numărul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

    (2) Guvernul, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Autorităţii Naţionale 

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ca urmare a unui număr crescut 

de cauze, poate aproba, prin hotărâre, înfiinţarea de oficii teritoriale ale Consiliului în oraşele 

de reşedinţă a curţilor de apel şi/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit 

în conformitate cu art. 260 alin. (1). 
 

    Cap. X 

    Contravenţii şi sancţiuni 
 

    Secţiunea 1 

    Contravenţii 
 

    Art. 293 - Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte: 

    a) încălcarea prevederilor art. 23; 

    b) încălcarea prevederilor art. 33, precum şi a regulilor de elaborare a specificaţiilor 

tehnice; 

    c) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) şi ale art. 251 alin. (2); 

    d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta 

ordonanţă de urgenţă; 

    e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu 

excepţia celor referitoare la anunţul de atribuire, şi/sau neîndeplinirea de către autorităţile 

contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de legislaţia în 

materia achiziţiilor publice; 

    e1) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cu 

privire la anunţul de atribuire; 

    f) nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. 58; 

    g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor, având ca efect 

restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea 

principiului tratamentului egal şi/sau încălcarea principiului transparenţei; 

    h) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât a celor prevăzute în prezenta 

ordonanţă de urgenţă; 



    i) încălcarea principiului proporţionalităţii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie 

ca mijloc de a restricţiona concurenţa; 

    j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică decât a celor 

prevăzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca factori de 

evaluare a ofertelor; 

    j1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitaţiei/anunţului de participare 

şi în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire; 

    k) nejustificarea de către autoritatea contractantă a avantajelor reflectate prin aplicarea 

factorilor de evaluare; 

    l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor 

stabilite prin documentaţia de atribuire ori aplicarea altor criterii decât a celor stabilite la 

nivelul invitaţiei/anunţului de participare şi prin documentaţia de atribuire; 

    m) refuzul de a pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice a informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiei de supraveghere; 

    m1) netransmiterea informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică în 

termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 

şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

    n) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 80, 93 şi 129; 

    o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 209; 

    p) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (1); 

    q) încălcarea prevederilor art. 204 alin. (11); 

    r) încălcarea prevederilor art. 206 - 207; 

    s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei 

ordonanţe, după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă; 

    t) încălcarea prevederilor art. 211 - 213, referitoare la întocmirea şi/sau păstrarea dosarului 

achiziţiei publice; 

    u) neînfiinţarea compartimentului prevăzut la art. 3041; 

    v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor 

normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2, cu 

excepţia alin. (2) lit. f); 

    w) nesolicitarea de către autoritatea contractantă a informaţiilor necesare pentru 

evaluarea ofertelor care prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a 

fi furnizat/prestat/executat. 
 

    Secţiunea a 2-a 

    Sancţionarea contravenţiilor 

 

    Art. 294 - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. e1), f), n), u) şi v) se sancţionează cu 

amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. 

    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s), t) şi w) se sancţionează cu 

amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei. 

    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o), p) şi r) se 

sancţionează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei. 

    (4) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. 293 pot fi 

aplicate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. 

    (5) Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică are dreptul de a achita în termen de cel 

mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 

acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 294 alin. (1) - (3). 



    (6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute 

la art. 294 alin. (1) - (3) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat. 

    Art. 295 - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către 

persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice. 

    (2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 36 de luni de la 

data săvârşirii faptei. 

    (3) *** Abrogat de L. Nr. 337/2006 

    (4) Orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia 

achiziţiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice împreună cu 

sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia. 

    Art. 296 - (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se soluţionează de Judecătoria 

Sectorului 1 Bucureşti. 

    Art. 2961*) - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 şi în măsura în care un operator 

economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita instanţei de 

judecată, în condiţiile art. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, 

constatarea nulităţii absolute a contractelor, pentru următoarele motive: 

    a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la 

publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare, conform prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă; 

    b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3); 

    c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158 - 160; 

    d) contractul de achiziţie publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul 

de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevăzute de 

autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deşi sunt respectate cerinţele respective, 

contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevăzute în propunerile 

tehnică şi/sau financiară care au constituit oferta declarată câştigătoare; 

    e) atunci când autoritatea contractantă urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări, a unui 

serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria 

contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrări publice 

ori de concesiune de servicii, însă autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract decât 

acestea sau nu încheie niciun contract, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de 

prezenta ordonanţă de urgenţă; 

    f) contractul de achiziţie publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul 

de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 691; 

    g) nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare şi selecţie şi/sau a factorilor de 

evaluare prevăzute/prevăzuţi în cadrul invitaţiei/anunţului de participare; 
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    h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor şi, după caz, a factorilor 

de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare. 

    (2) Litigiile la care face referire alin. (1) se soluţionează, de urgenţă şi cu precădere, de 

către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor art. 

7202 - 7207 şi art. 7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător. 

    (3) Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la 

data comunicării, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ. 

    (4) În cazuri temeinic justificate, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să 

dispună la cererea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice, prin încheiere motivată dată cu citarea părţilor, suspendarea executării 

contractului. 

_____________ 

    *) Art. 2961 a fost introdus prin O.U.G. nr. 94/2007, publicată în M.Of. Nr. 676 din 4 

octombrie 2007 

 

    Cap. XI 

    Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

    Art. 297 - În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, sunt 

aplicabile dispoziţiile dreptului comun. 

    Art. 298 - Contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de 

desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se definitivează pe 

baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora. 

    Art. 299 - (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are obligaţia de a 

transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) numai către Regia Autonomă 

"Monitorul Oficial", în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a 

VI-a, Achiziţii publice. 

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta 

perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă între data transmiterii 

spre publicare şi data depunerii ofertelor sau, după caz, a candidaturilor. 

    (3) Fără a afecta prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea 

contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 47 alin. (1) 

şi către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau către operatorul SEAP. 

    (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunţurilor prevăzute de prezenta 

ordonanţă în Monitorul Oficial al României este facultativă. 

    Art. 300 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale 

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţie solicitată de 

aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire şi contractele atribuite. 

    (11) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia 

hotărârii judecătoreşti pronunţate conform art. 28715, în cel mult 30 de zile de la data la care 

hotărârea a devenit definitivă şi irevocabilă. 

    (2) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are obligaţia de a transmite 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice: 

    a) raportul prevăzut la art. 259, spre luarea la cunoştinţă înainte de prezentarea acestuia în 

Parlament; şi 

    b) orice altă informaţie solicitată de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legătură cu 

soluţionarea contestaţiilor. 

    Art. 301 - (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei. 
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    (2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligaţia de a pune la 

dispoziţie Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 

în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informaţiilor 

necesare creării de baze de date statistice. 

    Art. 302 - Pragurile valorice prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 55 

alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1) şi art. 28712 alin. (2) se pot 

modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea 

respectării obligaţiilor asumate la nivel european prin acordul privind achiziţiile publice 

încheiat în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. 

    Art. 303 - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv modelul 

contractului de achiziţie publică, al contractului de concesiune de lucrări publice şi al 

contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen 

de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

    (2) În temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedura specifică de elaborare 

şi transmitere a notificării/cererii de constatare a faptului că o activitate relevantă este expusă 

direct concurenţei, pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei elaborează norme de aplicare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă pentru achiziţiile prin mijloace electronice, pe care le supune 

spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    (4) În temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedurile de atribuire a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi de servicii, pe care le supune spre adoptare 

Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    Art. 304 - (1) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaţiile şi modul în care operatorul 

economic şi autoritatea contractantă au dreptul de a apela la o procedură de conciliere. 

    (2) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili modul în care autorităţile contractante au 

dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare. 

    Art. 3041*) - (1) În vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

înfiinţa un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, până la data de 1 

ianuarie 2008. 

    (2) În cazul autorităţilor contractante nou-înfiinţate obligaţia prevăzută la alin. (1) va fi 

dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiinţării autorităţii 

contractante. 

    (3) În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite 

înfiinţarea unui compartiment distinct, obligaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) se îndeplineşte pe 

cale de act administrativ al conducătorului autorităţii contractante prin care una sau, după caz, 

mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea 

la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat, aşa cum sunt 

prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice. 

_____________ 

    *) Art. 3041 a fost introdus prin L. nr. 337/2006, publicată în M.Of. Nr. 625 din 20 iulie 

2006 

 



    Art. 305 - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: 

    a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia; 

    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

actele normative emise în aplicarea acesteia; 

    c) art. 5 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    d) Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia; 

    e) Ordonanţa Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia; 

    f) art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de 

locuit în zonele calamitate în urma inundaţiilor din 2005, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005; 

    g) Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achiziţiile 

publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională, ordinea publică, siguranţa şi 

securitatea naţională şi a listei aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

    h) art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 273/2003 privind înfiinţarea unor filiale, societăţi 

comerciale pentru reparaţii şi servicii, prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii 

Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003; 

    i) pct. 3.12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului 

privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăţilor naţionale şi a societăţilor 

comerciale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 

2003. 

    Art. 306 - Anexele nr. 1, 2 şi 3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

_____________ 

    *) Anexele nr. 1, 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil. 
 

    Art. 307 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006. 

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1): 

    a) dispoziţiile art. 14 alin. (3) şi ale art. 254 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007; 

    b) dispoziţiile art. 257 alin. (1) intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de 

urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

* 
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    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, Directiva nr. 

2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care operează 

în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepţia art. 41 (3), art. 49 (3) - (5) şi art. 

53, care se transpun prin hotărâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea 

legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de 

recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare şi de lucrări, publicată în Jurnalul 

Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, şi Directiva 

1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative 

referitoare la aplicarea regulilor Comunităţii pentru procedurile de achiziţie a entităţilor care 

operează în sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii, publicată în Jurnalul Oficial 

al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepţia art. 9 - 11, care se 

transpun prin hotărâre a Guvernului. 
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    Anexa Nr. 1 

 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 

³                                  NACE•                                   ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³       COD CPV       ³              Secţiunea F               ³LUCRĂRI DE ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ä´CONSTRUCŢII³ 

³Diviziune³Grupa³Clasa³  Descriere   ³   Explicaţii generale   ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³  • Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990       ³ 

³privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea  ³ 

³Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat de           ³ 

³Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).          ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   45    ³     ³     ³Lucrări de    ³Această diviziune        ³   45000000³ 

³         ³     ³     ³construcţii   ³include:                 ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- construcţia de clădiri ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³noi şi lucrări de        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³reparare, modificare,    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³restaurare               ³           ³ 



ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³45.1 ³     ³Lucrări de    ³                         ³   45100000³ 

³         ³     ³     ³organizare a  ³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³şantierelor şi³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³de pregătire a³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³terenurilor   ³                         ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.11³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45110000³ 

³         ³     ³     ³demolare,     ³- demolarea imobilelor şi³           ³ 

³         ³     ³     ³pregătire a   ³a altor structuri/       ³           ³ 

³         ³     ³     ³şantierelor şi³construcţii              ³           ³ 

³         ³     ³     ³de terasamente³- degajarea terenului şi ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³pregătirea şantierelor   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- lucrări de terasare:   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³excavarea, umplerea,     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³nivelarea amplasamentelor³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³de construcţii, săpare de³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şanţuri, îndepărtarea    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³rocilor, dinamitare etc. ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- pregătirea şantierelor ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³pentru exploatare        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³minieră, inclusiv        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³înlăturarea solului şi   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³alte lucrări de          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³dezvoltare şi pregătire a³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³terenurilor şi           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şantierelor miniere      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- drenarea şantierelor de³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţii              ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- drenarea terenurilor   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³agricole şi forestiere   ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.12³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45120000³ 

³         ³     ³     ³foraj şi      ³- sondaje experimentale, ³           ³ 

³         ³     ³     ³sondaj        ³foraje experimentale şi  ³           ³ 

³         ³     ³     ³experimentale ³carotaje pentru          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţii, precum şi   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³pentru studii geofizice, ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³geologice sau alte       ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³scopuri similare         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- forarea puţurilor de   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³extracţie a ţiţeiului sau³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³a gazelor naturale,      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 11.20     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- forarea puţurilor de   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³apă, clasificate în 45.25³           ³ 

³         ³     ³     ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- adâncirea puţurilor,   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 45.25     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- exploatarea            ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³zăcămintelor de ţiţei şi ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³de gaze naturale, precum ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şi prospectarea          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³geofizică, geologică şi  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³seismică, clasificate în ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³74.20                    ³           ³ 



ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³45.2 ³     ³Lucrări de    ³                         ³   45200000³ 

³         ³     ³     ³construcţii   ³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³complete sau  ³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³parţiale şi   ³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³lucrări de    ³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³geniu civil   ³                         ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.21³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45210000³ 

³         ³     ³     ³construcţii de³- construcţia de clădiri ³           ³ 

³         ³     ³     ³clădiri şi    ³de toate tipurile        ³           ³ 

³         ³     ³     ³lucrări de    ³- construcţii de         ³           ³ 

³         ³     ³     ³geniu civil   ³inginerie civilă: poduri ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³(inclusiv cele destinate ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³să susţină şosele        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³suspendate), viaducte,   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³tuneluri şi pasaje       ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³subterane                ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- conducte de transport  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³(petrol, gaz, apă),      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³reţele şi linii          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³(electrice, de           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³telecomunicaţii), pe     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³distanţă mare            ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- conducte, reţele şi    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³linii pentru reţele      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³locale                   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- lucrări conexe de      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³amenajare urbană         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- asamblarea şi          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³executarea lucrărilor din³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³prefabricate             ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- servicii anexe         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³extracţiei petrolului şi ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³gazelor, clasificate în  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³11.20                    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- execuţia de lucrări din³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³prefabricate de producţie³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³proprie, altele decât    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³cele din beton,          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 20, 26 şi ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³28                       ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- construcţii (altele    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³decât clădirile) pentru  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³stadioane, piscine, săli ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³de sport, terenuri de    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³tenis, circuite de golf  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şi alte instalaţii       ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³sportive, clasificate în ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³45.23                    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- lucrări de instalaţii  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şi izolaţii pentru       ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clădiri, clasificate în  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³45.3                     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- lucrări de finisare,   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 45.4      ³           ³ 



³         ³     ³     ³              ³- activităţi de          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³arhitectură şi de        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³inginerie, clasificate în³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³74.20                    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- managementul           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³proiectelor de           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţie, clasificate ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³în 74.20                 ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.22³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45220000³ 

³         ³     ³     ³învelitori,   ³- lucrări de şarpante    ³           ³ 

³         ³     ³     ³şarpante şi   ³- instalarea             ³           ³ 

³         ³     ³     ³terase la     ³acoperişurilor           ³           ³ 

³         ³     ³     ³construcţii   ³- lucrări de etanşare    ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.23³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45230000³ 

³         ³     ³     ³construcţie a ³- construcţia de         ³           ³ 

³         ³     ³     ³căilor de     ³autostrăzi, drumuri,     ³           ³ 

³         ³     ³     ³comunicaţii   ³şosele, străzi, alte căi ³           ³ 

³         ³     ³     ³terestre şi   ³de transport pentru      ³           ³ 

³         ³     ³     ³construcţii   ³vehicule şi pietoni      ³           ³ 

³         ³     ³     ³destinate     ³- construcţia de căi     ³           ³ 

³         ³     ³     ³sportului     ³ferate                   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- construcţia de piste de³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³aterizare-decolare       ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- construcţii (altele    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³decât clădiri) pentru    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³stadioane, piscine, săli ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³de sport, terenuri de    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³tenis, circuite de golf  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şi alte instalaţii       ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³sportive                 ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- marcarea suprafeţelor  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³rutiere şi a spaţiilor de³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³parcare                  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- lucrări de terasamente,³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 45.11     ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.24³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45240000³ 

³         ³     ³     ³construcţii   ³- construcţia de căi     ³           ³ 

³         ³     ³     ³hidrotehnice  ³navigabile, porturi,     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³porturi de ambarcaţiuni, ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³ecluze etc.              ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- construcţia de baraje  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şi diguri                ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- construcţii subacvatice³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- dragare                ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.25³Alte lucrări  ³Această clasă include:   ³   45250000³ 

³         ³     ³     ³speciale de   ³- activităţi de          ³           ³ 

³         ³     ³     ³construcţie   ³construcţie specializate ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³referitoare la un aspect ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³comun pentru mai multe   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³tipuri de lucrări şi care³           ³ 



³         ³     ³     ³              ³necesită competenţe sau  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³echipamente specializate:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- realizarea de fundaţii,³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³inclusiv baterea         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³pilonilor                ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- forarea şi construcţia ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³de puţuri de apă,        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³adâncirea puţurilor      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- montarea structurilor  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³metalice (dar nu de      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³fabricaţie proprie)      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- arcuirea structurilor  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³metalice                 ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- aşezarea cărămizilor şi³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³a blocurilor de piatră   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- montarea şi demontarea ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³schelelor şi platformelor³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³de lucru proprii sau     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³închiriate               ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- construcţia de coşuri  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³industriale şi furnale   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- închirierea de schele  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³fără ridicare sau        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³demontare, clasificate în³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³71.32                    ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³45.3 ³     ³Lucrări de    ³                         ³   45300000³ 

³         ³     ³     ³instalaţii şi ³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³izolaţii      ³                         ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.31³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45310000³ 

³         ³     ³     ³instalaţii    ³- instalarea, în clădiri ³           ³ 

³         ³     ³     ³electrice     ³sau în alte tipuri de    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţii, a           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³următoarelor elemente:   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- circuite electrice     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- linii (cablaje) pentru ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³telecomunicaţii          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- sisteme electrice de   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³încălzire                ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- antene pentru clădiri  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- sisteme de alarmă      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³împotriva incendiilor    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- sisteme de alarmă      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³antiefracţie             ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- ascensoare şi scări    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³rulante                  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- paratrăsnete etc.      ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.32³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45320000³ 

³         ³     ³     ³izolare       ³- instalarea, în clădiri ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³sau în alte tipuri de    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţii, de materiale³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³pentru izolaţie termică, ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³acustică şi împotriva    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³vibraţiilor              ³           ³ 



³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- lucrări de etanşare,   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 45.22     ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.33³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45330000³ 

³         ³     ³     ³instalaţii    ³- instalarea, în clădiri ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³sau în alte tipuri de    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţii, a           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³următoarelor elemente:   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- instalaţii şi          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³echipamente sanitare     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- instalaţii pentru      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³distribuţia gazelor      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- echipamente şi conducte³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³de încălzire, de         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³ventilare, frigorifice   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³sau de climatizare       ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- instalarea de          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³pulverizatoare împotriva ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³incendiilor              ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- instalarea sistemelor  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³electrice de încălzire,  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 45.31     ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.34³Alte lucrări  ³Această clasă include:   ³   45340000³ 

³         ³     ³     ³de instalaţii ³- instalarea sistemelor  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³de iluminat şi           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³semnalizare luminoasă    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³pentru şosele, drumuri,  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³căi ferate, aeroporturi  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şi porturi               ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- instalarea, în clădiri ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³sau în alte tipuri de    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţii, a           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³instalaţiilor şi         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³echipamentelor           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³neclasificate în altă    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³parte                    ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³45.4 ³     ³Lucrări de    ³                         ³   45400000³ 

³         ³     ³     ³finisare      ³                         ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.41³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45410000³ 

³         ³     ³     ³ipsoserie     ³- aplicarea, în clădiri  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³sau în alte tipuri de    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţii, a ipsosului ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şi a tencuielii uscate   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³pentru structuri sau     ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³ornamente interioare şi  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³exterioare, inclusiv a   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³materialelor de făţuire  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³asociate                 ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.42³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45420000³ 



³         ³     ³     ³tâmplărie şi  ³- instalarea de uşi,     ³           ³ 

³         ³     ³     ³dulgherie     ³ferestre, cadre pentru   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³uşi şi ferestre,         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³bucătării echipate, scări³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³interioare, alte dotări  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³similare, din lemn sau   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³din orice fel de material³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³(dar nu de fabricaţie    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³proprie)                 ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- amenajări interioare   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³precum plafoane,         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³lambriuri, partiţii      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³mobile etc.              ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- acoperirea cu parchet  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³sau alte materiale de    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³acoperire a podelelor,   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 45.43     ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.43³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45430000³ 

³         ³     ³     ³acoperire a   ³- aşezarea, prinderea sau³           ³ 

³         ³     ³     ³pereţilor şi  ³fixarea, în clădiri sau  ³           ³ 

³         ³     ³     ³podelelor     ³în alte tipuri de        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţii, a           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³următoarelor elemente:   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- placaje din ceramică,  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³beton sau piatră         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- parchete sau alte      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³materiale de acoperire a ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³podelelor                ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- mochete, linoleum şi   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³alte materiale flexibile ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- materiale de placare   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³din granit, marmură sau  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³ardezie                  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- tapete                 ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.44³Lucrări de    ³Această clasă include:   ³   45440000³ 

³         ³     ³     ³vopsitorie,   ³- vopsitorie în          ³           ³ 

³         ³     ³     ³zugrăveli şi  ³interiorul şi pe         ³           ³ 

³         ³     ³     ³montări de    ³exteriorul clădirilor    ³           ³ 

³         ³     ³     ³geamuri       ³- vopsitoria             ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³construcţiilor de        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³inginerie civilă         ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- montarea geamurilor,   ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³oglinzilor etc.          ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- instalarea ferestrelor,³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 45.42     ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.45³Alte lucrări  ³Această clasă include:   ³   45450000³ 

³         ³     ³     ³de finisare a ³- instalarea piscinelor  ³           ³ 

³         ³     ³     ³clădirilor    ³private                  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- curăţirea pereţilor    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³exteriori ai clădirilor  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³cu ajutorul aburilor,    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³prin sablare şi alte     ³           ³ 



³         ³     ³     ³              ³activităţi similare      ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- alte lucrări de        ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³finisare a clădirilor    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³neclasificate în altă    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³parte                    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³- curăţirea pereţilor    ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³interiori ai clădirilor  ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³şi ai altor construcţii, ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 74.70     ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³45.5 ³     ³Închirierea de³                         ³   45500000³ 

³         ³     ³     ³utilaje de    ³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³construcţii şi³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³demolare cu   ³                         ³           ³ 

³         ³     ³     ³operator      ³                         ³           ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³         ³     ³45.50³Închirierea de³Această clasă nu include:³           ³ 

³         ³     ³     ³utilaje de    ³- închirierea de maşini  ³           ³ 

³         ³     ³     ³construcţii şi³şi materiale de          ³           ³ 

³         ³     ³     ³demolare cu   ³construcţie sau demolare ³           ³ 

³         ³     ³     ³operator      ³fără operator,           ³           ³ 

³         ³     ³     ³              ³clasificate în 71.32     ³           ³ 

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

 

 

 

    Anexa Nr. 2 

 

    Anexa Nr. 2A*) 

 

    *) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC. 
 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 

³Categorie³     Descrierea      ³Numere de ³     Numere de referinţă       ³ 

³         ³     serviciilor     ³referinţă ³             CPV               ³ 

³         ³                     ³  CPC•)   ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³  •) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini     ³ 

³domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.                              ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    1.   ³Servicii de          ³6112,     ³De la 50100000-6 la 50884000-5 ³ 

³         ³întreţinere şi       ³6122, 633,³(cu excepţia 50310000-1 la     ³ 

³         ³reparare             ³886       ³50324200-4 şi 50116510-9,      ³ 

³         ³                     ³          ³50190000-3, 50229000-6,        ³ 

³         ³                     ³          ³50243000-0) şi de la 51000000-9³ 

³         ³                     ³          ³la 51900000-1                  ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    2.   ³Servicii de transport³712 (cu   ³De la 60100000-9 la 60183000-4 ³ 

³         ³terestru‚), inclusiv ³excepţia  ³(cu excepţia 60160000-7,       ³ 

³         ³serviciile de        ³71235),   ³60161000-4, 60220000-6) şi de  ³ 

³         ³transport cu         ³7512,     ³la 64120000-3 la 64121200-2    ³ 

³         ³vehicule blindate şi ³87304     ³                               ³ 



³         ³serviciile de        ³          ³                               ³ 

³         ³curierat, cu excepţia³          ³                               ³ 

³         ³transportului de     ³          ³                               ³ 

³         ³corespondenţă        ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    3.   ³Servicii de transport³73 (cu    ³De la 60410000-5 la 60424120-3 ³ 

³         ³aerian: transporturi ³excepţia  ³(cu excepţia 60411000-2,       ³ 

³         ³de pasageri şi de    ³7321)     ³60421000-5) şi 60500000-3      ³ 

³         ³marfă, cu excepţia   ³          ³De la 60440000-4 la 60445000-9 ³ 

³         ³transportului de     ³          ³                               ³ 

³         ³corespondenţă        ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    4.   ³Transport de         ³71235,    ³60160000-7, 60161000-4         ³ 

³         ³corespondenţă pe     ³7321      ³60411000-2, 60421000-5         ³ 

³         ³uscat‚) şi aerian    ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    5.   ³Servicii de          ³752       ³De la 64200000-8 la 64228200-2 ³ 

³         ³telecomunicaţii      ³          ³72318000-7 şi de la 72700000-7 ³ 

³         ³                     ³          ³la 72720000-3                  ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    6.   ³Servicii financiare: ³ex 81,    ³De la 66100000-1 la            ³ 

³         ³a) servicii de       ³812, 814  ³66720000-3„)                   ³ 

³         ³asigurare            ³          ³                               ³ 

³         ³b) servicii bancare  ³          ³                               ³ 

³         ³şi de investiţiiƒ)   ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³  ‚) Cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de        ³ 

³categoria 18 din CPC prov.                                                ³ 

³  ƒ) Cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii financiare privind ³ 

³emiterea, cumpărarea, vânzarea şi transferul de titluri sau de alte       ³ 

³instrumente financiare şi a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt³ 

³exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziţia sau       ³ 

³locaţiunea, oricare ar fi modalităţile financiare, de terenuri, de        ³ 

³construcţii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi³ 

³asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii          ³ 

³financiare încheiate în acelaşi timp, înainte sau după încheierea         ³ 

³contractului care are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în orice formă, ³ 

³fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.                              ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    7.   ³Servicii informatice ³84        ³De la 50310000-1 la 50324200-4 ³ 

³         ³şi servicii conexe   ³          ³De la 72000000-5 la 72920000-5 ³ 

³         ³                     ³          ³(cu excepţia 72318000-7 şi de  ³ 

³         ³                     ³          ³la 72700000-7 la 72720000-3),  ³ 

³         ³                     ³          ³79342410-4                     ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    8.   ³Servicii de cercetare³85        ³De la 73000000-2 la 73436000-7 ³ 

³         ³şi de dezvoltare„)   ³          ³(cu excepţia 73200000-4,       ³ 

³         ³                     ³          ³73210000-7, 73220000-0)        ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    9.   ³Servicii de          ³862       ³De la 79210000-9 la 79223000-3 ³ 

³         ³contabilitate, de    ³          ³                               ³ 

³         ³audit şi de          ³          ³                               ³ 



³         ³gestionare a         ³          ³                               ³ 

³         ³registrelor contabile³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   10.   ³Servicii de studii de³864       ³De la 79300000-7 la 79330000-6 ³ 

³         ³piaţă şi de sondaje  ³          ³şi 79342310-9, 79342311-6      ³ 

³         ³de opinie            ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   11.   ³Servicii de          ³865, 866  ³De la 73200000-4 la 73220000-0 ³ 

³         ³consultanţă în       ³          ³De la 79400000-8 la 79421200-3 ³ 

³         ³management…) şi      ³          ³şi 79342000-3, 79342100-4,     ³ 

³         ³servicii conexe      ³          ³79342300-6, 79342320-2,        ³ 

³         ³                     ³          ³79342321-9, 79910000-6,        ³ 

³         ³                     ³          ³79991000-7, 98362000-8         ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³  „) Cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii de cercetare şi de ³ 

³dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv        ³ 

³autorităţii contractante şi/sau entităţilor contractante în scopul        ³ 

³utilizării în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul³ 

³prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă  ³ 

³şi/sau de entităţi contractante.                                          ³ 

³  …) Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.                ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   12.   ³Servicii de          ³867       ³De la 71000000-8 la 71900000-7 ³ 

³         ³arhitectură; servicii³          ³(cu excepţia 71550000-8) şi    ³ 

³         ³de inginerie şi      ³          ³79994000-8                     ³ 

³         ³servicii integrate de³          ³                               ³ 

³         ³inginerie; servicii  ³          ³                               ³ 

³         ³de amenajare urbană  ³          ³                               ³ 

³         ³şi servicii de       ³          ³                               ³ 

³         ³arhitectură          ³          ³                               ³ 

³         ³peisagistică;        ³          ³                               ³ 

³         ³servicii conexe de   ³          ³                               ³ 

³         ³consultanţă          ³          ³                               ³ 

³         ³ştiinţifică şi       ³          ³                               ³ 

³         ³tehnică; servicii de ³          ³                               ³ 

³         ³testare şi analiză   ³          ³                               ³ 

³         ³tehnică              ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   13.   ³Servicii de          ³871       ³De la 79341000-6 la 79342200-5 ³ 

³         ³publicitate          ³          ³(cu excepţia 79342000-3 şi     ³ 

³         ³                     ³          ³79342100-4)                    ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   14.   ³Servicii de curăţenie³874, 82201³De la 70300000-4 la 70340000-6 ³ 

³         ³pentru clădiri şi    ³la 82206  ³şi de la 90900000-6 la         ³ 

³         ³servicii de          ³          ³90924000-0                     ³ 

³         ³administrare a       ³          ³                               ³ 

³         ³proprietăţilor       ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   15.   ³Servicii de publicare³88442     ³De la 79800000-2 la 79824000-6 ³ 

³         ³şi tipărire contra   ³          ³De la 79970000-6 la 79980000-7 ³ 

³         ³unei taxe sau pe baza³          ³                               ³ 

³         ³unui contract        ³          ³                               ³ 



ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   16.   ³Servicii de eliminare³94        ³De la 90400000-1 la 90743200-9 ³ 

³         ³a deşeurilor menajere³          ³(cu excepţia 90712200-3)       ³ 

³         ³şi a apelor menajere;³          ³De la 90910000-9 la 90920000-2 ³ 

³         ³servicii de          ³          ³şi 50190000-3, 50229000-6      ³ 

³         ³igienizare şi        ³          ³50243000-0                     ³ 

³         ³servicii similare    ³          ³                               ³ 

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

 

 

 

    Anexa Nr. 2B*) 

 

    *) În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică nomenclatura CPC. 
 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 

³Categorie³     Descrierea      ³Numere de ³     Numere de referinţă       ³ 

³         ³     serviciilor     ³referinţă ³             CPV               ³ 

³         ³                     ³  CPC•)   ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³  •) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini     ³ 

³domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.                              ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   17.   ³Servicii hoteliere şi³64        ³De la 55100000-1 la 55524000-9 ³ 

³         ³de restaurant        ³          ³şi de la 98340000-8 la         ³ 

³         ³                     ³          ³98341100-6                     ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   18.   ³Servicii de transport³711       ³De la 60200000-0 la 60220000-6 ³ 

³         ³feroviar             ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   19.   ³Servicii de transport³72        ³De la 60600000-4 la 60653000-0 ³ 

³         ³naval                ³          ³şi de la 63727000-1 la         ³ 

³         ³                     ³          ³63727200-3                     ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   20.   ³Servicii de transport³74        ³De la 63000000-9 la 63734000-3 ³ 

³         ³anexe şi auxiliare   ³          ³(cu excepţia 63711200-8,       ³ 

³         ³                     ³          ³63712700-0, 63712710-3 şi de la³ 

³         ³                     ³          ³63727000-1, la 63727200-3) şi  ³ 

³         ³                     ³          ³98361000-1                     ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   21.   ³Servicii juridice    ³861       ³De la 79100000-5 la 79140000-7 ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   22.   ³Servicii de recrutare³872       ³De la 79600000-0 la 79635000-4 ³ 

³         ³şi de plasare a      ³          ³(cu excepţia 79611000-0,       ³ 

³         ³forţei de muncă‚)    ³          ³79632000-3, 79633000-0) şi de  ³ 

³         ³                     ³          ³la 98500000-8 la 98514000-9    ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   23.   ³Servicii de          ³873 (cu   ³De la 79700000-1 la 79723000-8 ³ 

³         ³investigaţie şi de   ³excepţia  ³                               ³ 



³         ³siguranţă, cu        ³87304)    ³                               ³ 

³         ³excepţia serviciilor ³          ³                               ³ 

³         ³de transport cu      ³          ³                               ³ 

³         ³vehicule blindate    ³          ³                               ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   24.   ³Servicii de          ³92        ³De la 80100000-5 la 80660000-8 ³ 

³         ³învăţământ şi de     ³          ³(cu excepţia 80533000-9,       ³ 

³         ³formare profesională ³          ³80533100-0, 80533200-1)        ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   25.   ³Servicii de sănătate ³93        ³79611000-0 şi de la 85000000-9 ³ 

³         ³şi servicii de       ³          ³la 85323000-9 (cu excepţia     ³ 

³         ³asistenţă socială    ³          ³85321000-5 şi 85322000-2)      ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   26.   ³Servicii de recreere,³96        ³De la 79995000-5 la 79995200-7 ³ 

³         ³culturale şi         ³          ³şi de la 92000000-1 la         ³ 

³         ³sportiveƒ)           ³          ³92700000-8 (cu excepţia        ³ 

³         ³                     ³          ³92230000-2, 92231000-9,        ³ 

³         ³                     ³          ³92232000-6)                    ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³   27.   ³Alte servicii        ³          ³                               ³ 

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

  2) Cu excepţia contractelor de achiziţii de muncă. 

  3) Cu excepţia contractelor de achiziţii referitoare la cumpărarea, 

dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe de către organisme de 

radiodifuziune şi a contractelor de achiziţii privind timpul de emisie. 

 

 

 

    Anexa Nr. 3 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURI 

 

    Anexa Nr. 3A 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU 

ACHIZIŢIILE PUBLICE 

 

    ANUNŢ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA 

PUBLICAREA ANUNŢULUI DE INTENŢIE ÎN SEAP 

 

    1. Ţara autorităţii contractante. 

    2. Denumirea autorităţii contractante. 

    3. Adresa de Internet unde se publică anunţul de intenţie (URL). 

    4. Numărul (numerele) de referinţă din Nomenclatura CPV. 
 

    ANUNŢ DE INTENŢIE 

 

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale 

biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare. În cazul în care urmează 

să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări, se precizează instituţiile competente şi 

punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obţine informaţii 

suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecţia mediului, 



protecţia muncii şi condiţiile de muncă, aplicabil în locul în care urmează să fie realizată 

prestaţia. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat 

atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare 

protejată. 

    3. În cazul achiziţiei de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor; locul de execuţie; dacă 

lucrarea este divizată în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi; 

dacă este posibil, estimarea costurilor pe care le implică lucrările în cauză; numărul 

(numerele) de referinţă din nomenclatură. 

    În cazul achiziţiei de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează să 

fie furnizate; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. 

    În cazul achiziţiei de servicii: valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din 

categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; numărul (numerele) de referinţă din 

nomenclatură. 

    4. Date provizorii prevăzute pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractului sau a 

contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadrează 

fiecare; 

    5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru. 

    6. După caz, alte informaţii. 

    7. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie sau, după caz, data transmiterii 

spre publicare a anunţului simplificat de informare prealabilă. 

    8. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul 

anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). 
 

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE 

PUBLICĂ 

 

    Licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere: 

    1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii 

contractante. 

    2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat 

atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare 

protejată. 

    3. (a) Procedura de atribuire aleasă; 

    (b) După caz, motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi 

negocierii); 

    (c) După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; 

    (d) După caz, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie; 

    (e) După caz, se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitaţie electronică [conform 

prevederilor de la art. 161 lit. a)]. 

    4. Forma contractului. 

    5. După caz, locul execuţiei lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării 

serviciilor. 

    6. (a) Pentru achiziţia de lucrări: 

    - natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; se precizează, dacă 

este cazul, opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare şi, dacă se cunoaşte, 

calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri 

posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor 

loturi; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură; 



    - informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implică şi 

proiectare; 

    - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea 

totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, precum şi, în 

măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie 

atribuite. 

    (b) Pentru achiziţia de produse: 

    - natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se 

va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere leasing sau orice combinaţie a 

acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizată; se precizează, dacă este cazul, opţiunea 

de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu 

pentru recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; numărul 

(numerele) de referinţă din nomenclatură; 

    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei 

anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor 

ulterioare; 

    - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea 

totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru, precum şi, în 

măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie 

atribuite. 

    (c) Pentru achiziţia de servicii: 

    - categoria şi descrierea serviciului; numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură; 

cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizează, dacă este cazul, opţiunea de 

achiziţionare a unor servicii noi similare şi, dacă se cunoaşte, calendarul provizoriu pentru 

recurgerea la aceste opţiuni, precum şi numărul de reînnoiri posibile; 

    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei 

anumite perioade, se precizează, dacă se cunoaşte, calendarul atribuirii contractelor 

ulterioare; 

    - în cazul unui acord-cadru, se precizează durata prevăzută a acordului-cadru, valoarea 

totală estimată a prestărilor pe durata acordului-cadru, precum şi, în măsura în care este 

posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite; 

    - se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată, în temeiul unor acte normative, 

unei profesii specifice (se indică actele normative respective); 

    - se precizează dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările profesionale 

ale personalului responsabil cu prestarea serviciului. 

    7. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează posibilitatea operatorilor 

economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile. 

    8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. În cazul în 

care este posibil, termenul la care încep lucrările, la care sunt livrate produsele sau, după caz, 

la care sunt prestate serviciile. 

    9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 

    10. Dacă este cazul, condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului. 

    11. În cazul licitaţiei deschise: 

    (a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care 

se poate solicita documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte documente 

suplimentare); 

    (b) după caz, termenul de transmitere a respectivei solicitări; 

    (c) după caz, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii respectivei documentaţii; 

    12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este 

utilizat un sistem de achiziţie dinamic (licitaţie deschisă); 



    (b) În cazul licitaţiei restrânse sau negocierii, data limită de primire a cererilor de 

participare; 

    (c) Adresa la care trebuie transmise; 

    (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate. 

    13. În cazul licitaţiei deschise: 

    (a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor; 

    (b) data, ora şi locul deschiderii ofertelor. 

    14. Dacă este cazul, garanţiile solicitate. 

    15. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le 

reglementează. 

    16. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 

economici cărora li s-a atribuit contractul. 

    17. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care 

pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin 

care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de 

calificare/selecţie privind situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi 

profesională, a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte 

operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, 

dacă acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse. 

    18. Pentru acordul-cadru: numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici 

cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând dacă este cazul, 

motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani. 

    19. Pentru dialogul competitiv şi negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare, se precizează, dacă este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a 

reduce în mod progresiv numărul de soluţii care urmează să fie discutate sau de oferte care 

urmează să fie negociate. 

    20. Pentru licitaţia restrânsă, dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a 

unui anunţ de participare, în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de 

candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă, să participe la consultări sau să negocieze: 

numărul minim şi, după caz, numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care 

urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi. 

    21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă. 

    22. După caz, denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea 

contractantă (negociere). 

    23. Criteriul de atribuire a contractului: "preţul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic", precum şi ponderea lor se precizează doar în 

cazul în care nu figurează în documentaţia de atribuire ori, în cazul aplicării dialogului 

competitiv sau negocierii, în documentaţia descriptivă. 

    24. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii 

exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul 

de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste 

informaţii. 

    25. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ. 

    26. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. 

    27. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul 

anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). 
 

    ANUNŢUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE 

ACHIZIŢII PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC 



 

    1. Ţara autorităţii contractante. 

    2. Denumirea şi adresa de e-mail a autorităţii contractante. 

    3. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la sistemul dinamic de achiziţii. 

    4. Adresa de e-mail la care este disponibilă documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi 

documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziţii. 

    5. Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura 

"CPV" şi cantităţile care se vor achiziţiona sau dimensiunea contractului care urmează să fie 

atribuit. 

    6. Termenul de depunere a ofertelor orientative. 
 

    ANUNŢUL DE ATRIBUIRE 

 

    1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante. 

    2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare se prezintă motivele justificative. 

    3. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale 

lucrării. 

    Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; 

numărul de referinţă din nomenclatură. 

    Contracte de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinţă din 

nomenclatură; cantitatea de servicii achiziţionate. 

    4. Data atribuirii contractului de achiziţie publică. 

    5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică. 

    6. Numărul de oferte primite. 

    7. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători. 

    8. Preţul sau gama preţurilor plătite. 

    9. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în 

vederea atribuirii contractului de achiziţii publice. 

    10. Dacă este cazul, valoarea şi partea din contract care urmează să fie subcontractată. 

    11. Data publicării anunţului de participare. 

    12. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire. 

    13. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii 

exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul 

de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste 

informaţii. 
 

    Anexa Nr. 3B 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE 

LA CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII 

 

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate. 

    2. (a) Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor; 

    (b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrărilor/prestărilor. 

    3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor; 

    (b) Adresa la care trebuie transmise; 

    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate. 

    4. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii. 

    5. Criterii utilizate la atribuirea contractului. 

    6. După caz, procentajul minim din lucrări acordat părţilor terţe. 



    7. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare. 

    8. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, 

de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, 

denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la 

care se pot obţine aceste informaţii. 
 

    Anexa Nr. 3C 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE 

ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂŢI CONTRACTANTE 

 

    1. (a) Locul execuţiei lucrărilor; 

    (b) Natura şi dimensiunea prestărilor; caracteristicile generale ale lucrării. 

    2. Termenul de execuţie eventual impus. 

    3. Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi 

documentele suplimentare. 

    4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare şi de primire a ofertelor; 

    (b) Adresa la care trebuie transmise; 

    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate. 

    5. Dacă este cazul, garanţiile solicitate. 

    6. Condiţiile cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie să le îndeplinească executantul 

de lucrări. 

    7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului. 

    8. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. 
 

    Anexa Nr. 3D 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU 

CONCURSURILE DE SOLUŢII  
 

    ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

    1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale 

biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare. 

    2. Descrierea proiectului. 

    3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns. 

    4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor. 

    5. În cazul unui concurs restrâns:. 

    (a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi; 

    (b) după caz, numele participanţilor deja selectaţi; 

    (c) criterii de selecţie a participanţilor; 

    (d) termenul de depunere a cererilor de participare. 

    6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice. 

    7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor. 

    8. Numele membrilor juriului. 

    9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea 

contractantă. 

    10. După caz, numărul şi valoarea premiilor. 

    11. Dacă este cazul, se precizează plăţile care urmează să fie efectuate tuturor 

participanţilor. 



    12. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu 

atribuite câştigătorului sau câştigătorilor concursului. 

    13. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. 
 

    ANUNŢUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI 

 

    1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante. 

    2. Descrierea proiectului. 

    3. Numărul total de participanţi. 

    4. Numărul de participanţi străini. 

    5. Câştigătorul (câştigătorii) concursului. 

    6. După caz, premiul (premiile) acordate. 

    7. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs. 

    8. Data transmiterii spre publicare a anunţului privind rezultatul concursului. 

_____________ 

 



LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
privind protejarea monumentelor istorice**) 
(actualizată până la data de 13 mai 2010*) 
EMITENT:     PARLAMENTUL  
--------------- 
    *) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
938 din 20 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul 
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 mai 
2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 
din 24 iunie 2009; LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 
noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010. 
_____________ 
    **) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 3 
iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare. 
    Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 
2001, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin: 
    - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003; 
    - Legea nr. 468/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 19 noiembrie 2003; 
    - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. 
 
    ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ: 
    Prin HOTĂRÂREA nr. 9 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 38 din 21 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. HOTĂRÂREA nr. 9 
din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 21 ianuarie 
2009 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 90 din 10 februarie 2010, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010 care a dispus organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
    Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul 
formei actualizate. 
    Conform literei i) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 
2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, de la data 
intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi 
instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în cuprinsul actelor 
normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum 
urmează: 
    i) sintagma "Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice" şi sintagma 
"Institutul Naţional al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma 
"Institutul Naţional al Patrimoniului"; 
    Conform literei h) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 
2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, la data 
intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi 
instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abrogă art. 27 din 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 



Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu 
modificările ulterioare. 
    Prin HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 839 din 4 decembrie 2009 privind reorganizarea unor instituţii 
aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional, s-a modificat HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 13 decembrie 2001, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 20 decembrie 2001 dispunându-se organizarea 
şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului. 
    În consecinţă, modificările aduse de LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 asupra Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată se aplică 
începând cu data publicării HOTĂRÂRII nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009, 
respectiv 4 decembrie 2009. 
 
    TITLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 1 
    (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic general al monumentelor 
istorice. 
    (2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, 
construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru 
istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală. 
    (3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor 
bunuri imobile conform procedurii prevăzute în prezenta lege. 
    (4) Pot fi clasate ca monumente istorice bunurile imobile situate în 
afara graniţelor, proprietăţi ale statului român, cu respectarea legislaţiei 
statului pe teritoriul căruia se află. 
    ART. 2 
    (1) Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural 
naţional şi sunt protejate prin lege. 
    (2) Activităţile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice se 
realizează în interes public. În condiţiile prezentei legi intervenţiile 
asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică. 
    (3) În sensul prezentei legi, prin protejare se înţelege ansamblul de 
măsuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi 
tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, 
evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi întreţinerea, consolidarea, 
restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor 
social-economică şi culturală în viaţa colectivităţilor locale. 
    (4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege măsuri 
stimulative cu caracter economic sau de altă natură. 
    (5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate 
publică instituite potrivit legii. 
    ART. 3 
    Conform prezentei legi se stabilesc următoarele categorii de monumente 
istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran şi subacvatic: 
    a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu 
instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau 
exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice 
comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat 
topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din 
punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, 
religios, social, ştiinţific sau tehnic; 



    b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, 
arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care 
împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce 
constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere 
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, 
religios, social, ştiinţific sau tehnic; 
    c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în 
cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de 
vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, 
religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural. 
    ART. 4 
    (1) Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al 
statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată 
a persoanelor fizice sau juridice. 
    (2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi 
insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare 
instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate publică sau închiriate, în condiţiile legii, cu 
avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional. 
    (3) Monumentele istorice aparţinând domeniului privat pot face obiectul 
circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta lege. 
    (4) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării 
dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau 
prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori 
al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, 
sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. 
    (5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care 
intenţionează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţită de documentaţia stabilită 
prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. 
    (6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional transmit Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional înştiinţarea, documentaţia şi propunerea de răspuns, în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea acestora. 
    (7) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de 
maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a 
propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, 
după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în 
bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de 
preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul. 
    (8) În cazul în care Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau 
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 
(7), acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot 
exercita în maximum 15 zile. 



    (9) Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen 
de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, 
inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai 
multe ori. 
    (10) În condiţiile legii, în vederea protejării monumentelor istorice se 
poate proceda, în cazuri extreme, la strămutarea acestora. 
    (11) Monumentele istorice care se află pe teritoriul României şi care 
sunt proprietatea altor state sunt protejate în condiţiile prezentei legi. 
    ART. 5 
    În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare 
sau dare în folosinţă gratuită a monumentelor istorice se va menţiona regimul 
de monument istoric al imobilelor şi obligaţia protejării acestora potrivit 
prezentei legi. 
    ART. 6 
    (1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea 
în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz, 
proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în 
conformitate cu prevederile prezentei legi. 
    (2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, 
obligaţiile decurgând din prezenta lege revin autorităţii administraţiei 
publice locale din unitatea administrativă pe al cărei teritoriu este situat 
monumentul istoric sau autorităţilor administraţiei publice centrale. 
    ART. 7 
    (1) Statul garantează şi asigură protejarea monumentelor istorice în 
condiţiile stabilite prin prezenta lege. 
    (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional este autoritatea 
administraţiei publice centrale de specialitate care elaborează strategiile 
şi normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmăreşte şi 
asigură aplicarea lor. 
    (3) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, 
instituţiile de specialitate subordonate acestora şi autorităţile 
administraţiei publice locale colaborează şi răspund, după caz, de 
activitatea de protejare a monumentelor istorice. 
    (4) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi 
instituţiile din subordinea acestora, precum şi autorităţile administraţiei 
publice locale cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, persoane 
fizice sau juridice, cu deţinătorii şi administratorii acestora, precum şi cu 
instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul 
protejării monumentelor istorice şi îi sprijină în condiţiile legii. 
 
    TITLUL II 
    Protejarea monumentelor istorice 
 
    CAP. I 
    Monumentele istorice 
 
    ART. 8 
    (1) Monumentele istorice se clasează astfel: 
    a) în grupa A - monumentele istorice de valoare naţională şi universală; 
    b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul 
cultural local. 
    (2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al 
ministrului culturii şi patrimoniului naţional, la propunerea Comisiei 



Naţionale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute de 
prezenta lege. 
    (3) Monumentele istorice clasate în grupele prevăzute la alin. (1) şi 
zonele de protecţie a acestora, aflate în proprietate publică, pot fi 
declarate, potrivit legii, de interes public naţional sau local, după caz, 
prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
    ART. 9 
    (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, 
delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în 
funcţie de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului istoric, 
după caz, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare a 
monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural. 
    (2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează, simultan 
cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii. 
    (3) Autorităţile publice locale competente vor include în planurile 
urbanistice şi în regulamentele aferente zonele de protecţie delimitate 
conform alin. (2). 
    (4) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică 
şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de 
urbanism aprobate şi avizate conform legii. 
    (5) În zonele de protecţie a monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de 
cult este interzisă desfăşurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul 
acestora se desfăşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin 
poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării 
serviciului religios. 
    (6) Prin excepţie, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute 
la alin. (5), cu acordul autorităţii religioase care administrează lăcaşul, 
în condiţii care să nu impieteze asupra desfăşurării serviciului religios. 
    ART. 10 
    (1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de 
proprietate sau de starea lor de conservare. 
    (2) Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor 
de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de 
amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local. 
    (3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor 
istorice şi a zonelor de protecţie a acestora sau instituirea unor servituţi 
poate fi iniţiată şi aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
    (4) Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă desfiinţarea, 
distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de 
protecţie este interzisă. 
    ART. 11 
    (1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor 
din zona lor de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a 
monumentelor istorice se fac numai în condiţiile stabilite prin prezenta 
lege. 
    (2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi 
degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează conform 
legii. 
 
    CAP. II 



    Inventarierea şi clasarea monumentelor istorice 
 
    ART. 12 
    (1) Inventarierea monumentelor istorice reprezintă acţiunea de strângere 
a totalităţii informaţiilor, documentelor, studiilor, cercetărilor şi a 
documentaţiilor cu privire la identificarea imobilelor susceptibile de a 
dobândi calitatea de monument istoric, a imobilelor clasate ca monumente 
istorice, a monumentelor istorice declasate, precum şi a celor distruse sau 
dispărute. 
    (2) Inventarul monumentelor istorice reprezintă o bază de date, 
actualizată permanent prin operaţiunile necesare de corelare, în vederea 
asigurării unei informări permanente şi exacte în legătură cu situaţia 
imobilelor monumente istorice. 
    (3) Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument 
istoric unui bun imobil conform art. 8. 
    (4) Inventarierea şi clasarea se realizează potrivit dispoziţiilor 
prevăzute de prezenta lege şi în conformitate cu normele metodologice de 
inventariere şi clasare a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al 
ministrului culturii şi patrimoniului naţional. 
    (5) Pentru realizarea inventarierii monumentelor istorice, autorităţile 
şi instituţiile publice competente comunică serviciilor publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la solicitarea acestora, 
date privind situaţia juridică a imobilelor. 
    ART. 13 
    (1) Procedura de clasare se declanşează de către direcţiile pentru 
cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, astfel: 
    1. din oficiu, în următoarele situaţii: 
    a) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale; 
    b) pentru bunurile imobile aflate în proprietatea cultelor religioase; 
    c) pentru bunurile imobile descoperite întâmplător sau în cadrul unor 
cercetări arheologice sistematice; 
    2. la cererea sau, după caz, la propunerea: 
    a) proprietarului bunului imobil; 
    b) primarului localităţii, a consiliului local sau judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe al cărui teritoriu 
administrativ se află bunul imobil în cauză; 
    c) Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, a Comisiei Naţionale de 
Arheologie sau a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor; 
    d) asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite, cu activitate în 
domeniul protejării monumentelor istorice; 
    e) instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu. 
    (2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, de regulă, 
prin experţi autorizaţi sau specialişti atestaţi înscrişi în registrele 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi se înaintează 
compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, care îl analizează şi îl prezintă, după caz, Comisiei Naţionale de 
Arheologie şi/sau Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice spre analiză şi 
propuneri. Secretarul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice elaborează 
proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează 
ministrului culturii şi patrimoniului naţional spre aprobare. 



    (3) Bunul imobil se clasează prin ordin al ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
    (4) Comunicarea de clasare sau de declasare, respectiv, după caz, 
răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, se comunică 
proprietarului şi titularilor altor drepturi reale, precum şi autorităţii 
administraţiei publice locale de către serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în termen de cel mult 30 de 
zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional sau de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
după caz. 
    ART. 14 
    (1) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional au obligaţia de a comunica de îndată proprietarului, 
titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept 
real asupra bunului imobil declanşarea procedurii de clasare sau de 
declasare. 
    (2) De la data comunicării către proprietar sau către titularul altor 
drepturi reale a declanşării procedurii de clasare şi până la publicarea 
ordinului de clasare sau până la comunicarea neclasării, după caz, dar nu mai 
mult de 12 luni, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al 
monumentelor istorice. 
    ART. 15 
    (1) Comunicarea de clasare, de declasare sau răspunsul privind neclasarea 
sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil în cauză la 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în termen de 30 de zile de la 
data comunicării; contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la 
înregistrare. 
    (2) În cazul în care prin votul a două treimi din numărul membrilor 
Comisia Naţională a Monumentelor Istorice susţine hotărârea iniţială de 
clasare sau de neclasare, ministrul culturii şi patrimoniului naţional este 
îndreptăţit să respingă contestaţia. 
    (3) În cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, 
acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile 
legii. 
    (4) În cazul în care ordinul de clasare a fost contestat în condiţiile 
legii, acesta rămâne definitiv după epuizarea căilor de atac. 
    (5) În cazul în care ordinul de clasare nu este contestat în condiţiile 
legii, acesta rămâne definitiv după 30 de zile de la comunicarea lui în scris 
proprietarului şi autorităţilor administraţiei publice locale. 
    (6) La data rămânerii definitive a comunicării de declasare sau de la 
data comunicării răspunsului privind neclasarea, regimul de monument istoric 
al bunului încetează, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu 
poate interveni înainte de 3 ani, în absenţa descoperirii unor elemente noi 
care să o justifice. 
    (7) În situaţia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ 
împotriva ordinului de clasare sau a comunicării declanşării procedurii de 
clasare, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile, asupra bunului imobil în cauză se aplică regimul juridic al 
monumentelor istorice. 
    ART. 16 
    (1) Ordinul de clasare sau de declasare se publică, prin grija 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă. 



    (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se înscrie 
de către proprietar, fără taxă, în Cartea funciară, în termen de 30 de zile 
de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
    ART. 17 
    (1) În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a ordinului de clasare, direcţiile pentru cultură, culte 
şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, întocmesc şi comunică proprietarului actul prin care sunt 
precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de 
întreţinere a bunului imobil în cauză, denumit Obligaţia privind folosinţa 
monumentului istoric, care însoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau 
de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului în cauză. 
    (2) Metodologia de întocmire şi conţinutul Obligaţiei privind folosinţa 
monumentului istoric se aprobă în termen de 90 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrulul culturii şi patrimoniului 
naţional, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (3) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric este servitute 
constituită în folosul imobilului şi se înscrie în Cartea funciară de către 
proprietar în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. 
    ART. 18 
    (1) Monumentele istorice, zonele de protecţie şi zonele construite 
protejate, definite potrivit legii, se evidenţiază în planurile de amenajare 
a teritoriului şi în planurile urbanistice ale unităţilor administrativ-
teritoriale. 
    (2) În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural 
ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autorităţile publice 
locale pot institui servituţi, pot interzice desfiinţarea sau modificarea 
construcţiilor. 
    (3) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonă construită 
protejată, de oraş istoric sau de sat istoric se marchează printr-un însemn 
distinctiv amplasat de reprezentanţii primăriilor pe monumentul istoric, la 
intrarea în zona construită protejată sau în oraşul istoric ori satul 
istoric, după caz, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin 
ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. Costul însemnelor 
distinctive se suportă de către autorităţile publice locale. 
    ART. 19 
    (1) În sensul prezentei legi, prin declasare se înţelege radierea din 
Lista monumentelor istorice a unui bun imobil sau a unei părţi din acesta, 
prin menţionarea în listă a ordinului de declasare. 
    (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional comunică proprietarului, titularului dreptului de 
administrare sau titularului altui drept real asupra monumentului istoric 
declasat, după caz, în maximum 5 zile de la publicarea ordinului de 
declasare, efectuarea radierii. 
    (3) Declasarea monumentelor istorice urmează aceeaşi procedură ca cea 
prevăzută pentru clasare. Ea este declanşată din oficiu în oricare dintre 
situaţiile următoare: 
    a) descărcarea de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice, 
conform avizului Comisiei Naţionale de Arheologie; 
    b) dispariţia monumentului istoric; 
    c) constatarea pierderii calităţii de monument istoric a imobilului. 



    (4) Erorile materiale din Lista monumentelor istorice pot fi îndreptate 
din oficiu sau în urma solicitării oricărei persoane interesate. 
    ART. 20 
    Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit 
procedurii prevăzute pentru clasare. 
    ART. 21 
    (1) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care un bun 
imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este 
clasat în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente 
necesare pentru salvarea sa. 
    (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional pot declanşa procedura de clasare de urgenţă, din 
oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate. 
    (3) Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se efectuează în maximum 
3 zile de la identificarea situaţiei imobilului sau înregistrarea solicitării 
privind situaţia imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de 
delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, al muzelui judeţean, respectiv al muzeului 
municipiului Bucureşti, sau al autorităţilor administraţiei publice locale, 
după caz. 
    (4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional comunică imediat în scris proprietarului bunului 
imobil declanşarea procedurii de clasare de urgenţă a imobilului în Lista 
monumentelor istorice. De la data comunicării declanşării procedurii de 
clasare de urgenţă până la finalizarea procedurii, imobilului i se aplică 
regimul juridic al monumentelor istorice. 
    (5) Împotriva declanşării procedurii de clasare de urgenţă sau a 
ordinului de clasare de urgenţă, proprietarul se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ. 
    (6) Până la soluţionarea litigiului, bunului imobil în cauză i se aplică 
regimul juridic al monumentelor istorice. 
    (7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din 
oficiu sau de urgenţă vor transmite acestora documentele necesare completării 
dosarului de clasare. 
    ART. 22 
    (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în 
grupa A sau B şi se întocmeşte de Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice. 
    (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în 
grupa A sau B şi se întocmeşte de Institutul Naţional al Patrimoniului. 
------------- 
    Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de litera i) a art. 57,  Cap. IX 
din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Institutul Naţional al 
Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului"; 
 
    (2) Lista monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului 
culturii şi patrimoniului naţional, se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi se actualizează la fiecare 5 ani. 
    (3) Lista monumentelor istorice stă la baza întocmirii cadastrului de 
specialitate al monumentelor istorice, a planurilor de amenajare a 
teritoriului şi a planurilor urbanistice. 
 



    CAP. III 
    Intervenţii asupra monumentelor istorice 
 
    ART. 23 
    (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu 
respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
    (2) În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra 
monumentelor istorice sunt: 
    a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, 
consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, 
care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice; 
    b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice; 
    c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de 
protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau 
orice fel de însemne pe şi în monumente istorice; 
    d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, 
inclusiv schimbările temporare; 
    e) strămutarea monumentelor istorice; 
    f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, 
indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice. 
    (3) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi 
autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) se 
eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu celelalte avize, 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
    (4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituţiilor 
abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt nule de 
drept. 
    (5) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric face parte 
integrantă din Cartea tehnică a construcţiei. În situaţia în care aceasta nu 
există, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric ţine locul 
documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiţiile legii. 
    ART. 24 
    (1) Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt 
monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor 
istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi 
a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
    (2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, 
altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere 
sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul 
de proprietate a imobilului, se fac sub inspecţia şi controlul propriu ale 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu 
personal atestat, în condiţiile legii. 
    (2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, 
altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere 
sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul 
de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub 
inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului 



Naţional, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii. 
------------ 
    Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 
13 mai 2010. 
 
    (3) În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, 
fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie 
abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, 
să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială 
şi să sesizeze organele de cercetare penală. 
    (4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, 
restaurare, verificarea tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se 
efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu respectarea exigenţelor specifice 
domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor 
în construcţii. 
    (5) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând 
descoperiri arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile legii, de 
către investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al şantierului 
şi a instituţiei organizatoare. 
 
    TITLUL III 
    Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în protejarea 
monumentelor istorice 
 
    CAP. I 
    Instituţii 
 
    ART. 25 
    (1) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional elaborează şi asigură 
aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale 
şi a normelor şi metodologiilor din domeniul protejării monumentelor 
istorice. 
    (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional asigură îndeplinirea 
angajamentelor statului asumate prin convenţiile internaţionale referitoare 
la protecţia monumentelor istorice, la care România este parte. 
    (3) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional reprezintă statul în 
relaţia cu proprietarii de monumente istorice şi cu titularii altor drepturi 
reale asupra acestora. 
    (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor 
prezentei legi, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional organizează 
compartimente de specialitate în aparatul propriu, precum şi instituţii 
subordonate, având drept atribuţii activităţile de cercetare, inventariere, 
avizare, inspecţie şi control, conservare, restaurare şi punere în valoare a 
monumentelor istorice. 
    ART. 26 
    (1) În vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale publice 
deconcentrate ori prin alte instituţii publice subordonate, următoarele 
atribuţii: 



    1. organizează sistemul naţional de cercetare, inventariere, clasare a 
monumentelor istorice, de elaborare a reglementărilor din domeniu, de 
inspecţie şi control al monumentelor istorice; 
    2. avizează reglementările, normele şi metodologiile cu aplicabilitate 
pentru domeniul monumentelor istorice, în cazul în care acestea sunt 
elaborate de alte autorităţi decât Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional; 
    3. conferă, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, 
regimul de monument istoric; 
    4. publică Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul Naţional 
al Monumentelor Istorice, în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o 
actualizează, potrivit legii, la fiecare 5 ani; 
    4. publică Lista monumentelor istorice, întocmită de Institutul Naţional 
al Patrimoniului, în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o 
actualizează, potrivit legii, la fiecare 5 ani; 
------------- 
    Pct. 4 al alin. (1) al art. 26 a fost modificat de litera i) a art. 57, 
Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al 
Patrimoniului"; 
 
    5. face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului de stat a 
sumelor necesare în vederea finanţării cheltuielilor pentru protejarea 
monumentelor istorice; 
    6. emite avizele necesare în vederea eliberării autorizaţiilor de 
construire pentru lucrările şi intervenţiile asupra monumentelor istorice; 
    7. emite avizul privind regulamentele de construcţie din zonele de 
protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; 
    8. emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţifică 
pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice sau a zonelor 
construite protejate, ale secţiunilor de specialitate din planurile de 
amenajare a teritoriului şi planurilor urbanistice, precum şi pentru 
proiectele de restaurare a monumentelor istorice; 
    9. emite avizul pentru Planul de amenajare a teritoriului naţional - 
secţiunea "Zone construite protejate", precum şi pentru secţiunile de 
specialitate din planurile de amenajare a teritoriului care au ca obiect 
monumente istorice sau zone construite protejate; 
    10. emite avizele pentru secţiunile de specialitate din planurile 
urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile 
urbanistice zonale, precum şi din planurile urbanistice de detaliu, care au 
ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate; 
    11. emite avizele pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele 
de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, 
pentru care nu există regulamente de construcţie avizate conform pct. 7; 
    12. iniţiază, atunci când este necesar, sau solicită consiliilor judeţene 
sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea 
salvării acestora de la distrugere şi degradare; 
    13. coordonează, prin diriginţi de specialitate ai Oficiului Naţional al 
Monumentelor Istorice, atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor, lucrările 
de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice, atunci când 
intervenţiile sunt finanţate total sau parţial din fondurile alocate de 
Ministerul Culturii şi Cultelor; 



    13. coordonează, prin diriginţi de specialitate ai Institutului Naţional 
al Patrimoniului, atestaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
lucrările de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice, 
atunci când intervenţiile sunt finanţate total sau parţial din fondurile 
alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
------------- 
    Pct. 13 al alin. (1) al art. 26 a fost modificat de litera i) a art. 57, 
Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Oficiul 
Naţional al Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al 
Patrimoniului". 
 
    14. asigură inspecţia şi controlul propriu la monumentele istorice 
privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate 
emise, precum şi controlul propriu al şantierelor având drept obiect 
monumentele istorice, indiferent de regimul de proprietate şi de grupa 
monumentului istoric, de natura operaţiunilor şi de sursa lor de finanţare; 
    15. constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin împuterniciţii săi şi 
ia măsurile corespunzătoare de sesizare a organelor de cercetare penală, în 
cazul infracţiunilor; 
    16. instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi 
verificatorilor tehnici, precum şi Registrul operatorilor economici din 
domeniul protejării monumentelor istorice; 
    16. instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi 
verificatorilor tehnici; 
------------ 
    Pct. 16 al alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 2 al art. II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 316 din 13 mai 2010. 
 
    17. emite atestate pentru specialiştii şi experţii în domeniul protejării 
monumentelor istorice, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al 
ministrului culturii şi patrimoniului naţional; 
    18. reglementează pentru domeniul monumentelor istorice funcţionarea 
operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de 
cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări la monumente istorice, în 
conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional; 
------------ 
    Pct. 18 al alin. (1) al art. 26 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 316 din 13 mai 2010. 
 
    19. avizează reglementările, normele şi metodologiile elaborate de 
autorităţile şi instituţiile publice abilitate, privind: 
    a) organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie, formare, 
specializare şi perfecţionare a specialiştilor din domeniul protejării 
monumentelor istorice; 
    b) prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice; 
    c) măsurile de protecţie specială a monumentelor istorice în caz de 
conflict armat, de protecţie împotriva actelor de terorism sau în situaţii de 
urgenţă; 



    d) stabilirea planurilor şi măsurilor de prevenire a distrugerilor 
cauzate de calamităţi sau dezastre naturale la monumente istorice; 
    e) înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanţi la monumente istorice 
şi în zonele de protecţie a acestora; 
    f) elaborarea cadastrului monumentelor istorice; 
    20. avizează folosirea materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor noi 
pentru restaurarea monumentelor istorice; 
    21. susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi 
punere în valoare a monumentelor istorice, hotărăşte strategii şi 
cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea 
interesului public faţă de monumentele istorice; 
    22. instituie şi controlează amplasarea însemnului distinctiv care atestă 
regimul de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în 
timp de pace sau de conflict armat; 
    23. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, în condiţiile legii, 
la realizarea de programe şi proiecte de protejare a monumentelor istorice; 
    24. asigură funcţionarea, logistica, secretariatul şi sediul Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice şi, prin serviciile publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru comisiile 
regionale ale monumentelor istorice; 
    25. colaborează cu organismele internaţionale interesate şi participă, în 
cooperare cu acestea, la finanţarea programelor de protejare a monumentelor 
istorice, inclusiv a celor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial; 
    26. exercită, în numele statului, dreptul de preemţiune asupra 
monumentelor istorice clasate în grupa A; 
    27. iniţiază, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
şi, după caz, a Comisiei Naţionale de Arheologie, proiecte de hotărâre a 
Guvernului privind acordarea statutului de oraş istoric sau sat istoric; 
    28. finanţează editarea şi publicarea Revistei monumentelor istorice şi a 
Buletinului monumentelor istorice. 
    (2) În situaţii de urgenţă, stări potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă, situaţii care privesc siguranţa naţională sau în alte situaţii 
excepţionale, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional poate emite avize 
de urgenţă pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, fără consultarea 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a Comisiei 
Naţionale de Arheologie, cu condiţia ca intervenţiile să fie reversibile. 
    (3) Pentru eliberarea avizelor prevăzute la alin. (1) pct. 6-10 nu se 
percep taxe sau tarife. 
    (4) Pentru eliberarea atestatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute 
la alin. (1) pct. 11, 17 şi 18 se percep taxe şi tarife, care se fac venit la 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau la serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi se 
gestionează în regim extrabugetar, în condiţiile legii, exclusiv pentru 
acţiuni, proiecte şi programe în domeniul monumentelor istorice. 
    (5) Nivelul taxelor şi tarifelor care se percep potrivit alin. (3) se 
stabileşte prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. 
    ART. 27 
    (1) Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional se 
reorganizează în Institutul Naţional al Monumentelor Istorice ca instituţie 
publică în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţat de la 
bugetul de stat şi din venituri extrabugetare. 
    (2) Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Monumentelor 
Istorice se fac prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii 



şi Cultelor, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, fără a afecta exerciţiul financiar curent. 
    (3) Principalele atribuţii ale Institutului Naţional al Monumentelor 
Istorice sunt: 
    a) actualizarea inventarului monumentelor istorice; 
    b) actualizarea periodică a Listei monumentelor istorice; 
    c) elaborarea normelor şi metodologiilor specifice pentru domeniul 
monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi 
cultelor; 
    d) elaborarea dosarelor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse 
în Lista Patrimoniului Mondial; 
    e) gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate 
inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente 
istorice, investigaţiilor, proiectelor-pilot, expertizelor tehnice, 
cercetărilor şi studiilor specifice; 
    f) administrarea inventarului şi fondului documentar al monumentelor 
istorice - care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca 
monumentelor istorice - care sunt proprietatea publică a statului român; 
    g) coordonarea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii şi Cultelor şi a oficiilor de cadastru şi publicitate 
imobiliară privind realizarea inventarului şi a cadastrului de specialitate 
al monumentelor istorice, care au obligaţia includerii monumentelor istorice 
în planurile cadastrale şi în hărţile topografice; 
    h) editarea Revistei monumentelor istorice şi a Buletinului monumentelor 
istorice, precum şi a altor publicaţii de specialitate, pe orice tip de 
suport; 
    i) colaborarea cu Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice pentru 
completarea inventarului, editarea unor publicaţii de specialitate şi pentru 
punerea în valoare a monumentelor istorice; 
    j) elaborarea şi actualizarea Listei monumentelor istorice distruse sau 
dispărute; 
    k) gestionarea Registrului specialiştilor, Registrului experţilor şi 
verificatorilor tehnici, precum şi a procedurilor şi mecanismelor de atestare 
şi înscriere în acestea în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al 
ministrului culturii şi cultelor; 
    l) constituirea şi actualizarea Registrului zonelor construite protejate. 
    (4) Institutul Naţional al Monumentelor Istorice organizează şi 
realizează şi alte activităţi aducătoare de venituri, specifice atribuţiilor 
sale, conform prevederilor legale, inclusiv prin încheierea de contracte cu 
persoane juridice sau fizice de specialitate, venituri pe care le gestionează 
în regim extrabugetar. 
    (5) Institutul Naţional al Monumentelor Istorice preia în administrare la 
data înfiinţării sale întreaga documentaţie a instituţiilor care au 
funcţionat anterior în domeniul monumentelor istorice: Comisia Monumentelor 
Istorice, Direcţia Monumentelor Istorice, Direcţia Monumentelor Istorice şi 
de Artă, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, Direcţia Economică şi a 
Patrimoniului Cultural Naţional, Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi 
Siturilor Istorice, Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural 
Naţional. 
    (6) Institutul Naţional al Monumentelor Istorice dezvoltă inventarul şi 
fondul documentar al monumentelor istorice, inclusiv prin achiziţii. 
    (7) Instituţiile publice cu atribuţii în domeniu colaborează cu 
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu 
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice pentru actualizarea inventarului 



şi fondului documentar al monumentelor istorice şi transmit acestora, la 
cerere, copii de pe documentele, studiile, cercetările şi publicaţiile 
privind monumentele istorice de care dispun. 
------------- 
    Art. 27 a fost abrogat de litera h) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 
din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 
2009. 
 
    ART. 28 
    (1) Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizează în 
Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, 
finanţat din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. 
    (1) Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului se reorganizează în 
Institutul Naţional al Patrimoniului, ca instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
finanţat din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. 
------------- 
    Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de litera i) a art. 57, Cap. IX din 
LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 
din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Oficiul Naţional al 
Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului". 
 
    (2) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor 
Istorice se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 
Culturii şi Cultelor, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, fără a afecta exerciţiul financiar în curs. 
    (2) Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului se 
fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, fără a afecta exerciţiul financiar în curs. 
------------- 
    Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de litera i) a art. 57, Cap. IX din 
LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 
din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Oficiul Naţional al 
Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului". 
 
    (3) Principalele atribuţii ale Oficiului Naţional al Monumentelor 
Istorice sunt: 
    (3) Principalele atribuţii ale Institutului Naţional al Patrimoniului 
sunt: 
------------- 
    Partea introductivă a alin. (3) al art. 28 a fost modificată de litera i) 
a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei 
"Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional 
al Patrimoniului". 
 
    a) gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate cercetării, 
expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în 
valoare a monumentelor istorice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii şi Cultelor şi încredinţate prin transfer Oficiului 
Naţional al Monumentelor Istorice; 



    a) gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate cercetării, 
expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în 
valoare a monumentelor istorice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi încredinţate prin transfer 
Institutului Naţional al Patrimoniului; 
------------- 
    Litera a) a alin. (3) al art. 28 a fost modificată de litera i) a art. 
57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Oficiul 
Naţional al Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al 
Patrimoniului". 
 
    b) fundamentarea, în conformitate cu normele privind creditarea, 
elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi aprobate prin 
hotărâre a Guvernului, a necesarului de credite; propunerea priorităţilor şi 
evaluarea documentaţiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea 
obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobânda pieţei, 
pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute; 
    c) gestionarea, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile 
lit. b), în regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului 
monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, 
obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi 
plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop; 
    d) administrarea, în numele Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, a monumentelor istorice intrate cu orice titlu în proprietatea 
statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice; 
propunerea eficientizării acestora prin promovarea de proiecte şi programe de 
revitalizare, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în 
folosinţă gratuită ori închiriere, în condiţiile legii; 
    e) predarea documentaţiilor pentru monumentele istorice la care au fost 
efectuate lucrări şi recepţii finale Institutului Naţional al Monumentelor 
Istorice, pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice şi arhivare; 
    e) predarea documentaţiilor pentru monumentele istorice la care au fost 
efectuate lucrări şi recepţii finale Institutului Naţional al Patrimoniului, 
pentru actualizarea inventarului monumentelor istorice şi arhivare; 
------------- 
    Litera e) a alin. (3) al art. 28 a fost modificată de litera i) a art. 
57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al 
Patrimoniului". 
 
    f) punerea la dispoziţie Institutului Naţional al Monumentelor Istorice a 
documentelor şi informaţiilor deţinute, necesare actualizării inventarului 
monumentelor istorice; 
    f) punerea la dispoziţie Institutului Naţional al Patrimoniului a 
documentelor şi informaţiilor deţinute, necesare actualizării inventarului 
monumentelor istorice; 
------------- 
    Litera f) a alin. (3) al art. 28 a fost modificată de litera i) a art. 
57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al 
Patrimoniului". 



 
    g) elaborarea reglementărilor, normelor şi metodologiilor specifice 
domeniului protejării monumentelor istorice privind conţinutul-cadru al 
documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea 
achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor; 
    h) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea materialelor 
privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; 
    i) organizarea şi realizarea altor activităţi specifice atribuţiilor 
sale, aducătoare de venituri, conform prevederilor legale, inclusiv prin 
încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe 
care le gestionează în regim extrabugetar; 
    j) gestionarea Registrului operatorilor economici din domeniul protejării 
monumentelor istorice, precum şi a procedurilor şi mecanismelor de atestare 
şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al 
ministrului culturii şi patrimoniului naţional. 
------------ 
    Litera j) a alin. (3) al art. 28 a fost abrogată de pct. 4 al art. II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 316 din 13 mai 2010. 
 
    (4) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice preia la data înfiinţării 
sale întreaga bază materială de execuţie, bunuri mobile şi imobile, care au 
aparţinut instituţiilor cu activitate în domeniu - Direcţia Patrimoniului 
Cultural Naţional, Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice, Centrul pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Cultural, 
respectiv Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului. 
    (4) Institutul Naţional al Patrimoniului preia la data înfiinţării sale 
întreaga bază materială de execuţie, bunuri mobile şi imobile, care au 
aparţinut instituţiilor cu activitate în domeniu - Direcţia Patrimoniului 
Cultural Naţional, Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice, Centrul pentru Administrarea şi Protecţia Patrimoniului Cultural, 
respectiv Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului. 
------------- 
    Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de litera i) a art. 57, Cap. IX din 
LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 
din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Oficiul Naţional al 
Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului". 
 
    ART. 29 
    În vederea realizării măsurilor de protejare a monumentelor istorice, în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în 
cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului 
naţional, se înfiinţează şi se stabilesc atribuţiile Serviciului monumentelor 
istorice, încadrat cu personal specializat în domeniu. 
 
    CAP. II 
    Organisme de specialitate 
 
    ART. 30 
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se reorganizează Comisia 
Naţională a Monumentelor Istorice, organism ştiinţific de specialitate, fără 
personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării 



monumentelor istorice, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
    (2) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice propune strategiile şi 
avizarea metodologiilor, normativelor şi măsurilor tehnico-ştiinţifice din 
domeniul protejării monumentelor istorice. 
    (3) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice este formată din 21 de 
membri, personalităţi, specialişti şi experţi atestaţi în domeniul protejării 
monumentelor istorice. 
    (4) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice este compusă din 21 de 
membri, este condusă de un preşedinte şi 4 vicepreşedinţi şi funcţionează în 
baza propriului regulament de organizare şi funcţionare. 
    (5) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sunt numiţi de 
ministrul culturii şi patrimoniului naţional la propunerea: 
    a) Academiei Române - 2 membri; 
    b) Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) - un 
membru; 
    c) Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării*) - 2 membri; 
    d) organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării 
monumentelor istorice - un membru; 
    e) Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional - 15 membri, dintre 
care 8 propuşi de comisiile regionale ale monumentelor istorice. 
    (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi se elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 
Naţionale a Monumentelor Istorice şi se aprobă prin ordin al ministrului 
culturii şi patrimoniului naţional. 
    (7) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice poate alege ca membri de 
onoare ai săi specialişti din ţară sau din străinătate, personalităţi 
ştiinţifice de recunoaştere internaţională din domeniul cercetării şi 
protejării monumentelor istorice; aceştia sunt propuşi de preşedinte şi sunt 
validaţi cu votul majorităţii simple a comisiei. 
    (8) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional asigură mijloacele 
materiale şi financiare necesare pentru funcţionarea Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice. 
------------- 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ: 
    Alin. (2) al art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 
2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede: 
    (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se 
înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, 
după cum urmează: 
    f) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu 
"Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei"; 
    h) "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu "Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării"; 
    j) "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii"; 
 
    ART. 31 
    (1) Independenţa membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice în 
adoptarea propunerilor comisiei este garantată prin prezenta lege. 
    (2) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice îşi desfăşoară activitatea 
prin lucrări în plen, în cadrul Biroului comisiei şi pe secţiuni de 
specialitate. 



    (3) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se constituie din 4 
secţiuni pe domenii, conduse fiecare de un preşedinte ales din rândul 
membrilor acestora pentru un mandat de 5 ani; preşedinţii de secţiuni devin 
vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. 
    (4) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este numit 
prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. 
    (5) Preşedintele împreună cu vicepreşedinţii şi secretarul formează 
Biroul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. 
    (6) Deciziile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ale secţiunilor 
şi ale Biroului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice se iau de regulă 
cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepţia cazurilor prevăzute în 
prezenta lege. 
    ART. 32 
    (1) Preşedintele Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice conduce 
activitatea acesteia şi o reprezintă pe plan naţional şi internaţional; 
preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
fac parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Monumentelor 
Istorice. 
    (2) Funcţia de secretar al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
este îndeplinită de şeful compartimentului de specialitate din cadrul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Funcţiile de secretari ai 
secţiunilor de specialitate ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
sunt îndeplinite de specialişti din cadrul compartimentului se specialitate 
al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
    ART. 33 
    (1) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice are următoarele atribuţii: 
    a) propune aprobarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor 
istorice, elaborată de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; 
    b) formulează priorităţile privind lucrările şi măsurile necesare pentru 
asigurarea protejării monumentelor istorice, indiferent de situaţia lor 
juridică şi de sursa de finanţare; 
    c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului 
naţional, a metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor din 
domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional sau de instituţiile specializate din subordinea 
acestuia; 
    d) propune clasarea, declasarea, neclasarea sau nedeclasarea şi 
schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice; 
    e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din 
domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi criteriile de 
reglementare a activităţii operatorilor economici cu activitate în domeniul 
protejării monumentelor istorice; 
    e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din 
domeniul protejării monumentelor istorice; 
------------ 
    Litera e) a alin. (1) al art. 33 a fost modificată de pct. 5 al art. II 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010. 
 
    f) propune avizarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
secţiunea "Zone construite protejate"; 
    g) propune avizarea pentru secţiunile de specialitate din planurile 
privind amenajarea teritoriului care au ca obiect monumentele istorice sau 
zone construite protejate; 



    h) propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-ştiinţifică 
pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în 
grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice 
clasate în grupa A, ale secţiunilor de specialitate din planurile de 
amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice, precum şi pentru 
proiectele de restaurare a monumentelor istorice clasate în grupa A; 
    i) propune avizul pentru studiile de fundamentare şi secţiunile de 
specialitate din planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-
teritoriale şi din planurile urbanistice zonale, precum şi pentru planurile 
urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa 
A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în 
grupa A; 
    j) propune avizul pentru documentaţiile privind intervenţiile asupra 
monumentelor istorice sau inscripţionarea monumentelor istorice, având la 
bază texte avizate de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate; 
    k) propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele 
de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, 
pentru care nu există regulamente de construcţie avizate conform art. 26 
alin. (1) pct. 7; 
    l) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului 
cultural şi natural mondial, precum şi în Lista patrimoniului mondial în 
pericol, elaborate de UNESCO; 
    m) propune avizarea folosirii unor materiale, tehnici şi tehnologii noi 
pentru restaurarea monumentelor istorice, în baza documentaţiilor de 
specialitate; 
    n) propune programe de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-
cadru de învăţământ, de formare şi specializare în domeniul protejării 
monumentelor istorice. 
    (2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, menţionate la 
alin. (1) lit. d), g), j) şi k), pot fi delegate comisiilor regionale ale 
monumentelor istorice, în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. 
    (3) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai comisiilor 
zonale ale monumentelor istorice primesc o indemnizaţie lunară, pentru lunile 
în care comisiile se întrunesc, reprezentând 20% din indemnizaţia lunară a 
unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de 
participare la lucrările comisiilor. 
    ART. 34 
    (1) Comisiile regionale ale monumentelor istorice se reorganizează în 
comisii zonale ale monumentelor istorice pe lângă serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca organisme 
ştiinţifice de specialitate descentralizate ale Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în 
domeniul protejării monumentelor istorice. 
    (2) Numărul, teritoriul de competenţă, organizarea şi funcţionarea 
comisiilor zonale ale monumentelor istorice sunt stabilite prin Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 
aprobat prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional. 
    (3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 9 membri, iar 
preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei Naţionale a Monumentelor 
Istorice. 
    (4) Componenţa comisiilor zonale ale monumentelor istorice se aprobă prin 
ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional la propunerea 



compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional. În cadrul acestora vor fi incluşi arhitecţii şefi ai judeţelor, 
respectiv arhitectul şef al municipiului Bucureşti. 
    (5) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au următoarele atribuţii: 
    a) fundamentează şi propun elementele specifice strategiei regionale 
privind protejarea monumentelor istorice; 
    b) formulează priorităţile pentru protejarea monumentelor istorice în 
plan regional, în vederea evaluării şi asigurării fondurilor necesare; 
    c) analizează şi propun Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 
clasarea sau declasarea monumentelor istorice din regiunile lor de competenţă 
în grupa A sau B, după caz; 
    d) propun avizul privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului pentru instituirea, delimitarea şi reglementarea construirii 
zonelor de protecţie a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor 
construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa B; 
    e) propun avizarea studiilor de fundamentare din planurile de amenajare a 
teritoriului, planurile urbanistice generale, planurile urbanistice zonale 
ale localităţilor care cuprind monumente istorice clasate în grupa B; 
    f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de 
execuţie în zonele de protecţie a monumentelor istorice din grupa A şi în 
zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există 
reglementări avizate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
    g) propun avizul privind documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de 
cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de 
execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B; 
    h) propun avizul privind documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi 
reparaţii curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care nu aduc 
modificări de arhitectură ori ale componentelor artistice, în condiţiile în 
care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii 
de edificare a monumentului istoric; 
    i) îndeplinesc alte atribuţii date în competenţă, potrivit dispoziţiilor 
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice. 
    ART. 35 
    (1) În cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional se 
constituie, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un 
colectiv de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice. 
    (2) Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor 
istorice are următoarele atribuţii: 
    a) controlează, în condiţiile legii, documentele şi documentaţiile de 
orice fel privind conservarea, restaurarea şi protejarea monumentelor 
istorice; 
    b) constată încălcarea prevederilor legale în domeniul conservării, 
restaurării şi protejării monumentelor istorice şi propune luarea măsurilor 
legale ce se impun; 
    c) are acces, în condiţiile legii, la orice monument istoric, precum şi 
pe şantierele de cercetare sau de conservare-restaurare a monumentelor 
istorice; în acest scop, organele abilitate ale statului au obligaţia să 
sprijine personalul colectivului în exercitarea atribuţiilor; 
    d) face propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor 
constatate. 
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), colectivul de 
control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice are dreptul 



să solicite şi să primească informaţii şi documente, în condiţiile legii, de 
la orice persoană fizică sau juridică, aceasta având obligaţia de a da curs 
solicitării în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii cererii. 
 
    TITLUL IV 
    Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 
 
    CAP. I 
    Obligaţiile şi drepturile proprietarilor de monumente istorice 
 
    ART. 36 
    (1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii 
dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor 
istorice sunt obligaţi: 
    a) să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu 
respectarea prevederilor prezentei legi şi a Obligaţiei privind folosinţa 
monumentului istoric, conform art. 17; 
    b) să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să 
ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să asigure efectuarea 
lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de 
întreţinere a acestora în condiţiile legii; 
    c) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi 
patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, 
precum şi primarul oraşului ori al comunei respective despre orice modificări 
sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deţinute şi aflate în 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; 
    d) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi 
patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, 
precum şi primarul oraşului sau al comunei respective despre descoperirea 
întâmplătoare a oricăror construcţii, elemente de construcţii, a unor piese 
de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, 
asigurând păstrarea descoperirilor în condiţiile legii, până la sosirea 
delegatului instituţiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile; 
    e) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau de direcţiile pentru 
cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, în vederea constatării 
stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv 
arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operaţiunile de 
evidenţă; 
    f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină 
arheologică, să finanţeze săpătura, cercetarea arheologică, elaborarea 
documentaţiei aferente, conservarea şi protejarea eventualelor vestigii 
descoperite cu ocazia efectuării cercetării arheologice; 
    g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile 
prevăzute la art. 23; 
    h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, 
restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, 
numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să 
prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul 
de specialitate; 
    i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în 
avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi lucrări de întreţinere 
curentă sau orice alte intervenţii, conform prevederilor prezentei legi; 



    j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea 
intervenţiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care 
acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate în 
condiţiile prezentei legi; 
    k) să permită montarea şi să întreţină însemnul distinctiv care marchează 
calitatea de monument istoric a imobilului; 
    l) să obţină avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul 
cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi să asigure 
pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, 
filmare, reproducere şi de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, 
proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public; 
    m) să comunice direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 
naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice schimbare a 
titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi 
reale, după caz, asupra monumentelor istorice. 
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrările de 
construcţie ce fac obiectul autorizării, la monumentele istorice de categorie 
B, cu excepţia lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate şi de 
persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiţia respectării avizelor de 
specialitate. 
    (3) În cazul în care, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) 
lit. e), proprietarii monumentelor istorice constată producerea unor pagube, 
aceştia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile 
de la constatare de către instituţiile care au realizat cercetarea sau 
expertizarea. 
    (4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor 
monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligaţii: 
    a) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul 
cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre 
intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului 
de preemţiune al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-
teritoriale, în condiţiile prezentei legi; 
    b) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul 
juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia 
privind folosinţa monumentului istoric; 
    c) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul 
cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre 
schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la 
data încheierii contractelor, potrivit legii, şi să transmită acesteia o 
copie de pe acte. 
    ART. 37 
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea 
privată a persoanelor fizice sau juridice, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional şi autorităţile administraţiei publice 
locale, după caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, 
consultanţă de specialitate, în condiţiile legii. 
    (2) În cazul în care statul sau autorităţile publice locale acordă 
sprijin financiar, acesta constă în acoperirea parţială sau totală a 
costurilor studiilor şi documentaţiilor tehnice, precum şi, după caz, ale 
lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice. 
    ART. 38 
    (1) Contribuţia financiară a statului, constând în sume alocate prin 
bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu destinaţia 



protejării monumentelor istorice, indiferent de deţinător, poate să acopere 
total sau parţial costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. 
    (2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti 
şi comunale, după caz, poate să acopere integral sau parţial costul 
lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice care fac parte din 
grupa B, precum şi, individual sau prin cofinanţare, costul lucrărilor de 
protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. 
    (3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei 
publice locale poate fi asigurată prin cofinanţare, precum şi în parteneriat, 
inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice. 
    (4) Situaţiile în care statul, respectiv autorităţile administraţiei 
publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor menţionate la 
alin. (1)-(3), proporţia contribuţiei statului, procedurile, precum şi 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât 
statul, municipiul, oraşul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice 
aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional şi a Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 3 
luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
    (5) În situaţiile şi în condiţiile prevăzute la alin. (4), la data 
alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei statului sau a 
autorităţilor administraţiei publice locale asupra imobilului monument 
istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 
ani în favoarea statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale. 
    (6) Garanţia imobiliară prevăzută la alin. (5) se recuperează în 
totalitate de la beneficiarul contribuţiei statului sau, după caz, a 
autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu dobânzile aferente, 
în situaţia în care bunul în cauză a fost înstrăinat de proprietar altei 
persoane decât statul sau autoritatea administraţiei publice locale înainte 
de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanţiei imobiliare. 
    (7) Constituirea garanţiei imobiliare în favoarea statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale este scutită de taxă de timbru. 
    (8) La data împlinirii termenului de 10 ani garanţia imobiliară 
instituită asupra imobilului se stinge de drept. 
    ART. 39 
    (1) Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, 
consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, 
indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri 
sau situri istorice, aflate în proprietate publică ori privată, incluse în 
programe de importanţă naţională sau internaţională, stabilite prin hotărâre 
a Guvernului iniţiată la propunerea ministerelor implicate în realizarea 
acestora, poate fi acoperit integral ori parţial de la bugetul de stat sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor de credite 
care participă la realizarea programelor. 
    (2) Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu este 
obligatorie constituirea de garanţii de către beneficiarii contribuţiei. 
    (3) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public 
naţional, pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism şi autorizaţiei de construire. 
    ART. 40 
    Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane 
fizice care realizează pe cheltuială proprie, integral sau parţial, lucrări 
de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 
valoare, precum şi programe şi proiecte culturale beneficiază, în condiţiile 



legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor şi a taxelor 
aferente acestor lucrări cuvenite bugetelor locale. 
    ART. 41 
    (1) Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 
lit. a) din prezenta lege, sunt scutiţi în totalitate de plata impozitului pe 
clădiri, cu excepţia spaţiilor în care se desfăşoară activităţi economice sau 
comerciale. 
    (2) Pentru suprafaţa ocupată la sol de imobilele prevăzute la alin. (1) 
nu se plăteşte impozitul pe teren. 
    (3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele 
neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de 
suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţie 
publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru 
cercetare. 
    ART. 42 
    (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau 
juridice care dobândesc prin moştenire un bun imobil clasat ca monument 
istoric, utilizat ca locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, şi care se 
angajează în scris la direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 
naţional în al cărei teritoriu de competenţă se află bunul imobil în cauză să 
execute, în termen de 12 luni, lucrările de restaurare şi consolidare 
stabilite prin documentaţie tehnică aprobată şi avizată în condiţiile legii. 
    (2) În situaţii justificate şi cu avizul direcţiei pentru cultură, culte 
şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată 
cu încă 12 luni. 
    (3) În cazul neîndeplinirii în condiţiile şi în termenele prevăzute la 
alin. (1) şi (2) a obligaţiilor asumate de proprietar la dobândirea bunului, 
precum şi în cazul înstrăinării bunului înaintea efectuării sau încheierii 
lucrărilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recuperează prin 
direcţia generală a finanţelor publice, pe baza notei de constatare a 
direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti. 
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi celor care dobândesc prin 
donaţie un bun imobil clasat ca monument istoric. 
    (5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat sau către 
unităţile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutită de 
plata taxelor de timbru. 
    ART. 43 
    Proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de plata taxei de 
autorizare a intervenţiilor executate, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei legi, asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care 
utilizează bunul imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod 
direct, numai pentru locuit. 
    ART. 44 
    Proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice 
beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe 
care le finanţează şi care sunt necesare pentru păstrarea integrităţii fizice 
şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt 
ele reglementate prin documentaţia de urbanism sau de amenajare a 
teritoriului, aprobată pentru zona de protecţie respectivă, sau prin avizul 
direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti. 
 



    CAP. II 
    Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale 
 
    ART. 45 
    (1) În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării 
prevederilor legale în acest domeniu autorităţile administraţiei publice 
locale au următoarele atribuţii: 
    a) cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice 
cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi asigură 
punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora; 
    b) asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul 
public sau privat al municipiului, respectiv oraşului sau comunei, precum şi 
a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest 
scop; 
    c) cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente 
istorice; 
    d) se pot asocia între ele, precum şi cu persoane fizice sau juridice 
pentru realizarea unor lucrări de protejare a monumentelor istorice şi pot 
înfiinţa în acest scop instituţii şi servicii publice de interes local; 
    e) participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor 
istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe 
care le administrează; 
    f) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, 
respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea 
monumentelor istorice, elaborează, actualizează şi aprobă documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi urbanism privind monumentele istorice sau zonele 
protejate care conţin monumente istorice; 
    g) iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii 
degradării monumentelor istorice; 
    h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, 
după caz, posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protejării 
monumentelor istorice; 
    i) elaborează planurile anuale de gestiune şi protecţie a monumentelor 
istorice de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale care sunt 
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi asigură monitorizarea acestora 
prin personalul propriu. 
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să realizeze 
studiile de fundamentare, delimitare şi instituire a zonelor de protecţie a 
monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat. 
    ART. 46 
    (1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unităţile administrativ-
teritoriale de competenţă consiliile locale au următoarele atribuţii: 
    a) colaborează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 
naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, furnizând acesteia 
toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice; 
    b) în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale 
sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, asigură elaborarea 
documentaţiei pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor 
istorice; 
    c) prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, 
fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi 
amenajare a teritoriului şi a regulamentelor aferente; 
    d) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi pentru zonele construite protejate şi le aprobă 



numai pe baza şi în condiţiile avizului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sau al serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, după caz; 
    e) elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, 
bugetare sau fiscale speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice 
şi a zonelor protejate din municipiul, oraşul sau comuna respectivă, cu 
respectarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau al serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
după caz; 
    f) la solicitarea direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 
naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu organele 
de poliţie, interzic circulaţia vehiculelor grele şi transportul de materiale 
explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice; 
    g) colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale în cazul în care monumentele istorice şi zonele 
de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi 
administrativ-teritoriale. 
    (2) La data emiterii autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, 
pentru lucrări ce urmează a se executa la monumente istorice, în zonele de 
protecţie a acestora sau în zonele construite protejate, autorităţile 
emitente ale autorizaţiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
    ART. 47 
    Primarul are următoarele atribuţii specifice: 
    a) verifică existenţa tuturor avizelor de specialitate în domeniul 
monumentelor istorice şi conformitatea autorizaţiei cu prevederile acestora, 
precum şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în Obligaţia privind folosinţa 
monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigură menţionarea în 
autorizaţie a tuturor condiţiilor conţinute în avize la autorizarea 
lucrărilor asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor situate în zona 
lor de protecţie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizaţiei de 
funcţionare; 
    b) ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice 
care se referă la intervenţii asupra monumentelor istorice; 
    c) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în 
situaţia descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, 
organizează paza acestora şi anunţă în cel mai scurt timp direcţia pentru 
cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
    d) asigură prin aportul propriu de specialitate şi în colaborare cu 
direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, aplicarea însemnelor distinctive şi a 
siglelor de monumente istorice şi controlează întreţinerea lor de către 
proprietar; 
    e) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul 
public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, 
semnalând de urgenţă direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 
naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice caz de 
nerespectare a legii; 
    f) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de 
acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice. 
    ART. 48 



    Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au 
următoarele atribuţii: 
    a) cooperează cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 
naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, comunicând toate 
informaţiile referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor de 
competenţă; facilitează comunicarea dintre direcţiile pentru cultură, culte 
şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, şi consiliile locale ale oraşelor şi comunelor din teritoriul 
judeţului, respectiv ale sectoarelor în cazul municipiului Bucureşti; 
    b) iniţiază, cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea 
protejării monumentelor istorice, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege; 
    c) sprijină şi îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor sau 
ale oraşelor, care nu au organizate servicii în domeniu sau posturi 
specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice 
înscrise în Lista monumentelor istorice din grupa B şi aflate pe teritoriul 
administrativ al acestora; 
    d) eliberează autorizaţii de construire sau de desfiinţare pentru 
monumente istorice şi pentru imobile aflate în zona de protecţie a 
monumentelor istorice sau în zonele construite protejate, numai pe baza şi în 
condiţiile avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau ale serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, după caz. 
------------ 
    Litera d) a art. 48 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 261 din 7 
iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009. 
 
    TITLUL V 
    Finanţarea protejării monumentelor istorice 
 
    ART. 49 
    (1) Protejarea monumentelor istorice se finanţează de proprietarii sau 
deţinătorii acestora şi poate fi cofinanţată din fonduri asigurate de la 
bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse. 
    (2) Lucrările de cercetare, de expertizare, de proiectare şi de execuţie 
care se efectuează la monumente istorice şi care sunt finanţate din fonduri 
publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor publice, de 
proiectare şi execuţie, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice. 
    ART. 50 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să prevadă 
în bugetele proprii fondurile necesare în vederea protejării monumentelor 
istorice aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
    (2) Autorităţile publice centrale prevăd în bugetele proprii fondurile 
aprobate prin bugetul de stat pentru protejarea monumentelor istorice aflate 
în proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează. 
    (3) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional se prevăd: 
    a) credite bugetare necesare pentru finanţarea lucrărilor la monumentele 
istorice aflate în administrarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice; 
    a) credite bugetare necesare pentru finanţarea lucrărilor la monumentele 
istorice aflate în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului; 
------------- 
    Litera a) a alin. (3) al art. 50 a fost modificată de litera i) a art. 
57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL 



OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Oficiul 
Naţional al Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al 
Patrimoniului". 
 
    b) credite bugetare necesare în vederea finanţării sau confinanţării 
lucrărilor de protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea 
publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale; 
    c) credite bugetare destinate finanţării sau cofinanţării lucrărilor de 
protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice 
sau juridice de drept privat. 
    (4) Din veniturile realizate din vânzarea de bilete şi din taxe de 
închiriere a terenului, ca urmare a organizării unor manifestări de genul 
spectacolelor, târgurilor sau parcurilor de distracţii, un procent de 1% se 
virează către proprietarul sau titularul dreptului de administrare, după caz, 
al monumentului istoric în a cărui zonă de protecţie se organizează 
manifestarea; sumele astfel obţinute vor fi utilizate exclusiv pentru 
finanţarea lucrărilor de protejare a monumentului istoric în cauză. 
    ART. 51 
    (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi se instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat, în 
condiţiile legii, de Ministerul Culturii şi Cultelor prin Oficiul Naţional al 
Monumentelor Istorice. 
    (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi se instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat, în 
condiţiile legii, de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin 
Institutul Naţional al Patrimoniului. 
------------- 
    Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de litera i) a art. 57, Cap. IX din 
LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 
din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Oficiul Naţional al 
Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului". 
 
    (2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de 
percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din 
aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în colaborare cu Ministerul 
Finanţelor Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
    (3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru: 
    a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, 
pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, 
atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, 
compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi 
cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente 
istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau 
reprezentări grafice de interior sau exterior; 
    b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, 
pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori 
în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de 
drept privat care desfăşoară activităţi economice; 
    c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de 
agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de 
protecţie a acestora sau în zonele construite protejate; 
    d) activităţile de cazinou, jocuri de noroc şi jocuri mecanice. 
----------- 



    Litera d) a alin. (3) al art. 51 a fost abrogată de litera e) a art. 32 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. 
 
    (4) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, 
editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de 
administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de 
protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la 
beneficiarii veniturilor realizate, după caz. 
    (5) Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcţionează în 
clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora. 
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), pot fi exceptaţi de 
la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, 
prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea 
monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la 
plata taxei timbrului monumentelor istorice. 
    ART. 52 
    (1) Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se 
utilizează de către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în mod exclusiv 
pentru: 
    (1) Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se 
utilizează de către Institutul Naţional al Patrimoniului în mod exclusiv 
pentru: 
------------- 
    Partea introductivă a alin. (1) al art. 52 a fost modificată de litera i) 
a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei 
"Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional 
al Patrimoniului". 
 
    a) acordarea de credite în condiţiile art. 28 alin. (3) lit. b) şi c), cu 
prioritate pentru lucrări de intervenţie urgentă la monumente istorice, în 
funcţie de strategia protejării monumentelor istorice; 
    b) finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi 
metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de 
lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări 
privind monumentele istorice; 
    c) finanţarea unor amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice 
pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea unor programe sau 
proiecte culturale. 
    (2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice se stabileşte prin hotărâre 
a Guvernului şi se actualizează, anual, prin ordin al ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional. 
 
    TITLUL VI 
    Sancţiuni 
 
    ART. 53 
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea 
civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală. 
    ART. 54 
    (1) Desfiinţarea neautorizată, distrugerea parţială sau totală, 
exproprierea fără avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 



degradarea, precum şi profanarea monumentelor istorice constituie infracţiuni 
şi se sancţionează conform legii. 
    (2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) făptuitorul este obligat la 
recuperarea materialului degradat şi la reconstituirea monumentului sau a 
părţilor de monument lezat, conform avizelor prevăzute de prezenta lege. 
    ART. 55 
    (1) Constituie contravenţii la regimul de protejare a monumentelor 
istorice următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni: 
    a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declanşarea procedurii 
de clasare sau asupra unui monument istoric, fără avizul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
    b) încălcarea de către proprietar sau de către titularul dreptului de 
administrare a unui monument istoric a obligaţiilor prevăzute la art. 36; 
    c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum şi a 
taxelor şi tarifelor prevăzute de prezenta lege; 
    d) organizarea manifestărilor prevăzute la art. 9 alin. (5) şi (6), în 
lipsa acordului autorităţii competente; 
    e) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesităţii obţinerii 
avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau a serviciilor 
deconcentrate ale acestuia, după caz, pentru lucrările propuse la monumente 
istorice în zona de protecţie a acestora ori în zonele protejate; 
    f) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare pentru 
lucrări la monumente istorice în zonele protejate, fără avizul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional ori al serviciilor deconcentrate, după 
caz. 
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f) se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele menţionate la 
alin. (1) lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. 
    (3) Contravenţiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se 
prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii lor. 
    ART. 56 
    Nivelul amenzilor prevăzute la art. 55 poate fi actualizat prin hotărâre 
a Guvernului. 
    ART. 57 
    (1) Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de specialiştii 
direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, de împuterniciţii Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, de inspectorii teritoriali ai Inspectoratului de 
Stat în Construcţii sau de inspectorii Ministerului Finanţelor Publice, după 
caz. 
    (2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) şi b) 
constatarea şi aplicarea amenzilor se pot face şi de către primar, 
preşedintele consiliului judeţean şi împuterniciţii acestora sau de către 
organele de poliţie, după caz. 
    ART. 58 
    Contravenţiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
    TITLUL VII 
    Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
    ART. 59 



    Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric 
potrivit art. 9 se consideră zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază 
de 100 m în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afara 
localităţilor, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul 
monumentului istoric. 
    ART. 60 
    (1) Lista cuprinzând monumentele, ansamblurile şi siturile istorice, 
aprobată de Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice în anii 1991-1992, cu modificările şi completările ulterioare, 
rămâne în vigoare. În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice va actualiza 
Lista monumentelor istorice, potrivit atribuţiilor stabilite prin art. 27 
alin. (3). 
    (1) Lista cuprinzând monumentele, ansamblurile şi siturile istorice, 
aprobată de Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor 
Istorice în anii 1991-1992, cu modificările şi completările ulterioare, 
rămâne în vigoare. În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Institutul Naţional al Patrimoniului va actualiza Lista 
monumentelor istorice, potrivit atribuţiilor stabilite prin art. 27 alin. 
(3). 
------------- 
    Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de litera i) a art. 57, Cap. IX din 
LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 
din 9 noiembrie 2009 prin înlocuirea sintagmei "Institutul Naţional al 
Monumentelor Istorice" cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului". 
 
    (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional sunt obligate să înştiinţeze, în scris, proprietarii 
sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre regimul 
juridic special al imobilelor în cauză şi să le transmită obligaţia privind 
folosinţa monumentului istoric. 
    ART. 61 
    La data intrării în vigoare a prezentei legi alineatul (2) al articolului 
10 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 
noiembrie 1995, se modifică după cum urmează: 
    "(2) Sunt, de asemenea, exceptate de la vânzare locuinţele care au avut 
destinaţia de case de oaspeţi, de protocol, precum şi cele folosite ca 
reşedinţe pentru foştii şi actualii demnitari." 
    ART. 62 
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 228 din 24 noiembrie 2000 privind protejarea 
monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 616 din 30 noiembrie 2000, precum şi orice alte prevederi contrare. 
 
    NOTĂ: 
    Reproducem mai jos prevederile art. III şi IV din Legea nr. 259/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii 
nr. 422/2001 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale Legii 
nr. 259/2006. 
    "Art. III. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române din 



Ministerul Administraţiei şi Internelor se organizează structuri specializate 
în prevenirea, descoperirea şi urmărirea faptelor ilegale care privesc 
monumentele istorice, zonele de protecţie ale acestora, precum şi zonele 
construite protejate. 
    Art. IV. - În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale comunică 
Ministerului Culturii şi Cultelor monumentele istorice şi zonele de protecţie 
pe care le propun în vederea declarării de interes public naţional sau local, 
potrivit legii." 
 
                                      ------- 
 



Art. 2431 Noul cod civil Titlurile executorii 
Dispoziţii generale Executarea ipotecii 

 
CAPITOLUL IV 
Executarea ipotecii 
 
SECŢIUNEA 1 
Dispoziţii generale 

Art. 2431  

Titlurile executorii 

Contractele de ipotecă valabil încheiate sunt, în condiţiile legii, titluri executorii. 

 
New Civil Code Article 2431 General Enforcement titles foreclosure 

CHAPTER IV 
Foreclosure 
 
SECTION 1 
General Provisions 
 
Art 2431 
Enforcement Titles 
Available mortgage contracts are concluded in accordance with the law enforcements. 
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